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 יקסנאשרָא .ב

 ךָאנ דנאלסורסַײװ ןיא עִיזעָאּפ עשידִיי יד
 ('עיצילָאװער רעד
 גנושרָאפסיױא ןא ןופ ןװּורּפ

 טכאמעגכרוד טָאה עיצילַָאװער רעד ךָאנ ןופ דנאלסורסַײװ ןופ רוטארעטיל עשידִיי יד
 ףא ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,יז טייטש גָאט ןקיטנַײה אב .ןּפאטע עקיטכיוו רעייז עקיניײא
 ,דָא;רעּפ ןטשרע ריא טקידנעראפ ןוא טכאמעגכרוד ןיוש טָאה יז :טקנוּפרעק ןטמיטשאב א
 ,סעכיק יד ּפָא טבַײלק עמ ןכלעװ ןיא ,סעכיוק טלמאז עמ ןכלעוו ןיא ,דָאירעּפ םעד
 .רעטקאראכ ןופ טַײקיטראנגייא עטמיטשאב א סיוא ךיז טעברא סע ןכלעוו ןיא

 -סורסַײװ ןיא רוטאהעטיל עשידִיי יד סָאװ ,ןסיזירק ןוא ןגַײטשפוא ןופ ןטנעמַאמ יד
 עטסקינײװעניא יד ;ןבעל ןקירָאי-ףלע ןצנאגניא ,ןגנוי ריא ראפ טכאמעגכרוד טָאה דנאל
 עטצעל יד ןיא ןגָארטעגרעבירא טָאה יז סָאװ ,ןפמאק ערעװש טפָא ץנאג ןוא ןעגנובַײר
 . רימ ןלעװ ייז ןגעוו) -- ןעגנוקריוו "עקיטַײז , ייר עצנאג א טלגיּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ ןוא ןרָאי
 .-דנע ןדליבסיוא רוטארעטיל רעד ןפלָאהעג טָאה ץלא סָאד -- ,(ךעלריפסיוא רעטעּפש ןדייר
 -עטיל ןופ יז ןקינײרּפָא ןפלָאהעג ;םינָאּפ רעדנוזאב ריא ,רעטקאראכ ןשיפיצעּפס ריא קיטליג
 ןייא ןופ זיא סע .ןטנעמעלע עקילעפוצ רוטארעטיל רעד ןיא ןוא "עקיטכעדראפ ,-שיראר
 רעדנא רעד ןופ ןוא "בַײלקּפָא רעכעלריטאנ, רעד רוטארעטיל רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ טַײז
 .סקּוװ ןקיטַײצ ןופ ןרָאי יד ןיא ןַײרא זיא ןוא ןרָאי-טנגוי עריא ןופ סױרַא יז זיא טַײז

 קיטיײנ ןוא קיטַײצ ןיא ,רימ ןעניימ ,דָאירעּפ םעַײנ םעד וצ טקנופרעק םעד ףא
 סָאד זיא סרעדנוזאב .טעברא רעטכאמעגכרוד רעד ןופ לקאכאס א ןריפוצרעטנוא ןרָאװעג
 שידִיי ןיא רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לַײװ ,ראפרעד קיטיינ
 רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ דָאִירעּפ רעטשרע רעד דָארג טעװ דנאבראפ ןצנאג ןיא
 .עלָאר עטסערג יד ןוא עטשרע יד ןליּפש דנאלסורסַײװ ןיא

 ךיז ןעק רוטארעטי;? רעד ןופ סָאװ ,ןעמיטשאב וצ רעוש רעייז ןעוועג זיא זדנוא
 ןאראפ ןענַײז סע ."דנאל סורסַײװ, ןימרעט ןשיפארגָאעג םעד ןיא ןגיילנַײרא
 ,ערעדנא ןוא קאבלוק ,שטַײט עשיומ ,ווָאסרעּפ ,ןיקלאה ,ןיסָאר ,לשַאמעל יװ ,ןטארעטיל עכלעזא
 ןיא ןויטַאמ עשיסורסַײװ עליפא ןּבָאה יז ןופ עקיניײא ;דנאלסורסַײװ ןופ ןעמאטש סָאװ
 .גנופאש רעייז

 -ערגאב ךיז ןבָאה רימ ןוא ,טַײװ וצ טריפראפ זדנוא רעבָא טלָאװ גנושטיײטסיוא אזא-
 טַײצ ערעסערג א ךיז ןבָאה סָאװ ,דנאלסורסַײװ ןופ ןטארעטיל יד טימ זיולב טצענ
 ןעוועג ןענַײז ןוא עסערּפ רעזדנוא ןיא ךיז טקורדעג טרָאד ןבָאה ,דנאלסורסַײוו ןיא ןענופעג
 רעד טימ ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעג-שירארעטיל םעד טימ טַײצ ערעגנעל א ןדנובראפ
 .קילבוּפער רעשידנעלסורסַײװ רעד ןֹופ גנוגעוואב רעשירארעטיל

 .עקידנּפעשסיױא ןוא עכעלטנירג א ןַײז טפראדעג טָאה ,ערעזדנוא יו ,טעברא אזא
 ראפרעד ןיוש ,אזא ףא ןרידנעטערפ טינ טעברא עקיזַאדיד ןעק ,ןרעיודאב ןסיורג רעזדנוא וצ

 ."עיצוילָאװער רעד ךָאנ דנאלסורסַײװ ןיא רוטארעטיל עשידִיי יד, :טעברא רערעסערג א ןופ לייט רעטשרע )1

 5 דנאב ,טפירשטַײצ
1 



2 

 .ערעדנא ןוא ןעגנוטַײצ ןטקעלּפמַאק עלופ ןגירק וצ ןעװעג ךעלגעמוא זיא סע סָאװ ןיילא
 ןיא עיצײלָאװער רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןעגנאגעגסיורא ןענַײז סָאװ ,סעבאגסיוא
 טינ קסנימ ןיא ייזומ-עיצילָאװער רעזדנוא ןיא רימ ןבָאה ,לשָאמעל ,יוזא .דנאלסורסַײװ
 .  רעזדנוא ןיא טאהעג ןבָאה רימ :"רעקעוו, ןשידנוב ןופ טקעלּפמָאק ןלופ ןייק ןגָארקעג
 ןופ רעמונ ןייא ןייק טאהעג טינ ןבָאה רימ .ןרעמונ ענעבילבראפ-קילעפוצ זיולב סושער
 -ומָאק עקירעביא יד ןופ ןבָאה רימ ;"קינשאּפערָאה, ןוא "געוו ,ןשיטסינומָאק , רעלמָאה
 עלופ ןײק טינ טַײװ טאהעג סעבאגסיוא עשידָאירעּפ ערעדנא ןוא ןעגנוטַײצ עשיטסינ
 .ןטקעלּפמָאק

 -סיוא ןא ןופ ןוװּורּפ, טעברא רעזדנוא ןפורעגנַא רימ ןּבָאה ,טכא ןיא סָאד קידנעמענ
 רעיײז ןלעװ רימ .ןרעלעפ טימ ןַײז שערייפעב יז טעװ טעברא עטשרע סלא ."גנושרָאפ
 ןיא טעברא רעשירארעטי ; רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןּבָאה סָאװ ,םירייוואכ יד ןַײז ראבקנאד
 ןזַײװנָא זדנוא ןלעװ יײז זא ,ריא וצ טנעַאנ ןענאטשעג ןענַײז סָאװ רעדָא ,דנאלסורסַײװ
 .ןעגנונַײשרעד עשירארעטיל ענעזָאלעגכרוד רעדָא ןרעלעפ יד ףא
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 -אב ויא דנאלסורסַײװ ןיא דָארג זא ,טקאפ רעשירָאטסיה א זיא סע
 -עלָארּפ ןופ עפורג עשידִיי דנאבראפ ןיא עטשרע יד ןרָאװעג ןפאש
 רעטשרע רעד ןעוװעג זיא "רעטעברא רעגנוי, עּפורג יד .רוטארעטיל רעשיראט
 , .רעבַײרש עשידִיי ןופ עיצאזינאגרָא רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ גָאזנָא

 --דנאלסורסַײװ טַײרפאב טָאה יימרא עטיור יד רָאנ יװ ,גָאט ןטשרע םעד ןיא דלאב
 ןוא ,עשיטסינומָאק עשידִיי א ןרָאװעג ןפאשאּב זיא -- קסבעטיוו ןיא ,רעִירּפ עליפא ךָאנ ןוא
 עטנכייצעגסיוא ןא ןבעגעג טָאה עסערּפ עקיזָאדיד .עסערּפ עשילַאמַאסמָאק א ךיוא רעטעּפש
 -רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ גנוקראטשראפ ןוא גנולקיווטנא רעד ראפ טַײקכעלגעמ
 םורא רעבַײרש עשיראטעזָארּפ עגנוי יד טקיניײראפ ןוא טריזינאגרָא טָאה יז .עיצאזינאגרָא
 .ןעגנוזָאל ערענָאיצילַאװער עריא םורא ,טכאמנטאר ןוא .ייטראּפ רעד

 -נרעלאב ןוא ןשיטסירעטקאראכ רעייז ןייא ןקרעמוצנָא טנאסערעטניא זיא ָאד ןוא
 .טקאפ ןקיד

 -װע פ רעד ךָאנ ךַײלג דנאלסורסַײװ ןיא טריזינאגרָא ךיז טָאה עסערּפ עשידנוב יד
 -עברא ןעַײרפ םעד, ןענעכערנַײרא עליפא לָאז עמ ביוא) טסייה סָאד .ע;צילַאװער - לא ר
 עכעלגעט יד .עשיטסינומָאק יד רעדײא רעירפ רָאי ןצנאג א טימ (קסבעטיו ןיא "רעט
 רַאי 1917 ןופ שעדיוכ ַײמ ןיא קסנימ ןיא ןילגוצסיורא ןבױהעגנָא טָאה "רעקעוו רעד, גנוטַײצ
 טָאה עִיצאּפוקַא רעשיליפ רעד סייב) עקַאספאה רעניילק א טימ טריטסיסקע ַאד טָאה ןוא
 . =ומָאק יד .רָאי ןט-21 ןזיב (עװקסָאמ ןיא רעטעּפש ןוא לעמָאה ןייק ןבילקעגרעבירא ךיז יז
 טפלעה רעטיײװצ רעד ןיא ,רעטעּפש ליפ טעּברא ריא ןבױהעגנָא טָאה עסערּפ עשיטסינ
 .ךיז ןרלוקאווע ןוא ךיז ןלעטשּפָא ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ןוא ,רָאי ןט-1918 ןופ

 ןופ טַײצ רעצנאג רעד ןופ ףיולראפ ןיא עסערּפ עשידנוב יד טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא
 סָאװ ,טסירטעלעב רעדָא ,טעָאּפ ןקידנטַײדאּב ןייא ןייק טקורעגסיורא טינ ץנעטסיסקע ריא
 ןעמענראפ ןטַײצ עקידרעטעּפש יד ןיא לָאז סָאװ ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןבַײלב לָאז
 : ' .רוטארעטיל רעשיטעווָאס רעזדנוא ןוא טרָא זיא סע ןכלעוו א שטָאכ

 ןטשרע םעד ןופ ןיוש עסערּפ עשיטסינומָאק עשידִיי יד טָאה טַײצ רעבלעזרעד ןיא
 ןטסירטעלעּב ןוא ןטעָאּפ ייר עצנאג א ערעדנא יד ךָאנ ענייא ןקורוצסיורא ןביוהעגנָא ןָא גָאט
 ןפאשאב ןבָאה ןוא טלקיװטנא רעטעּפש ךיז ןבָאה סָאװ ,עפוג ןסאמ-רעטעברא יד ןופ
 .עיצאזינאגרָא ענעכַארּפשעגסיױוא-טעליוב ןוא עטסעפ ץנאג א ןוא גנוגעוואּב עשירארעטיל א

 ?טקאפ ןטנאסערעטניא רָאג זיב אזא ןופ עביס יד טגיל ּוװ
 -עּברא עשידִיי יד זא ,ןזַײװאב סָאװ ,ןטקאפ עשירָאטסיה עלא יד וצ זא ,טכוד רימ

 -ָאװער רעד ןוֿפ געט עטשרע יד ןיוש ןבָאה ,לייט ןוויטקא רעייז ןיא סלאפנלא ,ןסאמ-רעט
 רעשיטסינומָאק רעד וצ ןגיוצעג ןיוש טָאה ייז רָאנ ,"דנוב, םוצ טרעהעג טינ עיצויל
 ,זַײװאב רעקירעביא ןא ןַײז טקאפ רעטנאסערעטניא רעקיזָאדרעד טָא ןעק -- ייטראּפ

 -עלָארּפ ןשידיי ןופ ןטנעמעלע ענענאטשעגּפָא יד ןבילבעג ןענַײז "דנוב , ןיא
 ,טַײז ןייא ןופ ,עיצרעניא רעטמיטשאב א קנאדא ןעוועג טרָאד ןענַײז ייז ךיוא ןוא ,טאיראט
 .טינ רימ ןבָאה עיצוילָאװער-לארוועפ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא סָאװ ,םעד קנאדא ןוא
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 רעד רעֶבָא .ןסאמ-רעטעּברא עשידִיי יד ןופ גנוריזינאגרָא רעד ןבעגּפָא טכא גונעג טנעקעג
 רעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא.טאיראטעלָארּפ ןשידִיי ןופ לײט רעשירעפע ש רעד ,רעוויטקא
 ןעגנוגַײצרעביא עשיראטעלָארּפ ענַײז עלא טימ ןעװעג זיא רעדָא ,ייטראּפ רעשיטסינומָאק
 רע ןעװ ,ןאד עליפא ,ייטראּפ רעד ןיא ןעוװעג טינ זיא רע ןעװ ,ןאד עליפא זדנוא טימ
 ןענַײז ןטסידנוב ןעוו ,ןלאפ עכלעזא ןסייוו רימ ."דנוּב , ןיא ןבילבראפ קילַײװטַײצ ךָאנ זיא
 ,טאלראסימָאק ןשידִיי ןיא ןוא עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא רעטעבראטימ עקיטכיט ןעוועג
 -ָאװער-רעבאיטקָא רעד ךָאנ .םעד ןגעק ןעוװעג זיא "דנוב, רעד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ
 לייט רעקיניזטסּוװאב רעד זא ,ןופרעד ןַײז טנַאקעג טינ דייר ןייק ,ךעלריטאנ ,טָאה עִיצויל
 .-עפעש יד ,."דנוב , ןטימ ןריזיטאּפמיס זיא סע לפיוו שטָאכ לָאז טאיראטעלָארּפ ןשידִיי ןופ
 טכע זיא סע ּוװ טליפרעד ךַײלג ןבָאה טא;ראטעלָארּפ ןשידִיי םעד ןיא ןטנעמעלע עשיר
 ןעגנומיטש ערענָא;צײלַאװער-טכע ערעייז .רענָא;צילָאװער סעמע זיא ּוװ ,שיראטעלָארּפ
 .ערענָאיצילָאװער-רטנָאק ,עשיטארקָאמעד-לאנָאיצאנ יד ןיא ןסאפנַײא טנעקעג טינ ךיז ןבָאה
 ןיא טקישעג רעדיל ערענָאיצילַאװער עקימאלפ ערעייז ןבָאה ייז ןוא "דנוב , ןופ ןעמאר
 .עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד

 טשרעהעג טָאה סע טסַײג רעכעלרעגריבניילק-שיּפיט א ראפ סָאװ ,ןייטשראפ וצ יידעק
 ."רעקעוו, ןופ רעדיל עכעלטע ןעגנערב רימ : ןלעװ ,"עסאמ רעשירעפעש, ןַײז ןוא "דנוב, ןיא

 ןיא טקורדעג ןעװעג זיא "רעווייק-רעדורב רעד, ןאמרעב .ל םענייא ןופ דיל ןייא
 ךָאנ ןיוש ,טסּוװאב יװ ,ןעוװעג זיא סע .רָאי ןט-1917 ןופ רעבאקעד ןטשרע םעד "רעקעוו,
 ןעו ,סאלק-רעטעּברא םעד אב ןעוועג זיא טכאמ יד ןעוו ,שינערעקרעביא-רעכאיטקָא רעד
 רעד טרעקאלפעצ ךיז טָאה סע ןעװ ,עיצװילָאװער טימ טנערבעג טָאה דנאל עצנאג סָאד
 -נעטשלופ א ןיא טלדנאווראפ ךיז ןבָאה דנאל ןיא ןעגנּויצאב-ןסאלק יד ןעוו ,גירק-רעגריב
 :טעָאּפ רעשידנוב רעד טבַײרש סע יװ ןוא סָאװ ןגעװ ,סָאװ טָא זיא ...עמָאכלימ רעקיד

 ,לטעטש ןופ גערב םאב 'טַײװ טינ טרָאד
 ,ךַײט רעד ךיז טלגנעלש סע ּוװ
 ,רעווייק-רעדורּב רעסיורג א טייטש
 .ךַײר ןעמולב טימ טריצעגסיוא

 םיגָאהנימ ןוא ןטיז ,ןביולג
 דיישרעטנוא ןייק טרָאד ןכאמ
 קאילַאּפ רעד טפָאלש ןדירפוצ ןוא
 ,דָיי ןטימ טמעראעגמוא

 ,ןבעל סָאד רָאנ טָאה טדיישעצ ייז
 ,..טגיזאב יז  טָאה סאה-ןסָאר
 טקינייראפ ייז טָאה טוט רעד ןוא
 .טגיווראפ ךַײלג ,רעדירב יװ ,ןוא

 ןיא יז ,עכאווש קידלאווג א זיא טַײז עלעמרָאפ יד זא ,ןקרעמאב ךַײלג ָאד ןעק עמ
 ,עמרַאפ רעטסוויטימירּפ רעד ןיא טקאט-ןזרעפ רעקיפארט ייווצ רעד .ענענאטשעגּפָא ןא רעייז
 .סעלאד ןלעמרָאפ ןופ ןעמיס א זיא ,ןרָאװעג ןגָארטעגרעטנוא ָאד זיא רע רעכלעװ ןיא
 רימ ,דיל ּרעקיזָאדרעד ןופ טַײז עשירעלטסניק עכאווש יד טינ רעבָא ָאד טריסערעטניא זדנוא
 -רעד ןופ עיגָאלַאעדיא רעד ףא טּפיוהרעד ןוא טלאהניא םעד ףא ןלעטשּפָא ָאד ךיז ןליוו
 עכמיס יד יוזא ןזיא סָאװ ,לשַאמעל ,טינ טוילָאסבא ןעייטשראפ רימ ."עִיזעָאּפ, רעקיזָאד
 ָאד ןסאּפ סָאװ ןוא ןדִיי םעד טימ טמעראעגמוא ןדירפוצ "טפָאלש , סָאװ ,קאילָאּפ םעד טימ
 ןצנאג םעד טינ ְךָײא ןעייטשראפ רימ ."ןדירפוצ ןוא טמעראעגמוא , רעטרעוװ יד לאלכיב
 ךיז רע טָאה ןענאו ןופ ,רעווייק-רעדורב א ראפ סָאד זיא סָאװ :דיל םעד ןופ "קנאדעג,
 עשראּפאה-סעכימס א ראפ סָאװ זיא ,עמָאכלימ ןופ רעווייק-רעדורב א ןַײז סע לָאז ?ןעמונעג
 ,ןבעל סָאד רעהא ךעַײש זיא סָאװ ,ןדיי ןטימ קאילָאּפ ןופ "עיידיא, עצנאג יד ָאד טָאה
 טָאה סָאװ ,טױט רעד ןוא טגיזאב ייז טָאה סָאװ ,סאה-ןסאר רעד ,טדיישעצ טָאה ייז סָאװ
 יו ָאט ,ןעמָארגָאּפ ןופ רעווייק-רעדורב א טסייה סָאד זא ,ןגָאז ךיא לָאז .טקינייראפ יז
 סָאד ?טקינייראפ טוט רעד יז טָאה יוזא יװ ןוא קאילָאּפ א טימ דִיי א לָאמארעדיו טמוק
 .טַײקנרָאלראפ רעטמיטשאב א ףא זיולב טזַײװרעד ןוא ךעלדנעטשראפ טינ טוילָאסּבא טבַײלב
 ."דנוב , ןופ עיצאדארגעד רעכעלקאמשעג עקאט רעשפע ןוא



 יוא רעד ,יע;גָאלָאעדיא, ןגָאז וצ יוזא ,עצנאג יד ָאד זיא ץלא ראפ רעקיטכיוו רָאנ
  לצ ;רעװיײק-רעדורּב ןטימ ןַײז טינ לָאז סע יװ ."טקנוּפדנאטש , רעשידנוב-טכע רענעפורעג
 ןיא רעווייק-רעדורּב רעד זיא ,עמָאכלימ ןוֿפ יצ ,ןעמָארנָאּפ ןופ רעווייק-רעדורב א זיא סָאד
 .ףמאק-ןסאלק ןופ רָאנ ,סאה-ןסאר ןופ טינ טקודַארּפ א ןלאפ עדײב

 ןסעגראפ קידנטַײדאב ןיוש טַײצ רענעי וצ טָאה "דנוב, רעד
 .ףמאק-ןסאלק ןופ

 "רעקעוו, ןיא ןאמרעב .ל ןבלעזמעד ןופ דיל עטייװצ א זיא רעטנאסערעטניא ךָאנ
 טעָאּפ רעשידנוב רעד יוזא יװ וכָא ןוא .דיל יד טסייה "ןדירפ םוצ , .רעבאקעד ןט-21 ןופ
 :ןדירפ ןגעוו טגניז

 ,ןדירפ ןופ ךעלאמ רעקיטכיל וד ,רעכיג םוק
 ...גירק רעד ןיא דליװ וצ ןוא גנאל וצ
 ,ןדיז ןוא םערוטש ריא ,עמָאכלימ יד סאה ךיא
 .גיז ןוא לאפכרוד ריא טלקע רימ

 ןפאשעג סענייש ןייק ,סעטוג ןייק ךָאנ טָאה יז
 ...טיובעג טַײהַײרפ ןופ ןעלּפמעט ןייק
 ןפאלקשראפ ,ןטכינראפ ,ןרעטשעצ רַאנ ןעק יז
 ...טיוט םעד טַײהשטנעמ רעד ןעגנערב ןוא

 ,ןסאר ןוא רעקלעפ ףא ןעלגילפ ענַײד טיירּפשראפ
 טַײװ ןוא טנעָאנ ןופ ןפמעק סָאװ
 ןסאמ ערעטצניפ יד םערוטש א ןיא טכיולאב
 ,טַײטאב םעלַאש ,סָאװ ייז זַײװ ןוא

 רעד ףא ַײס ;ןטנעמָאמ ייוצ ףא ןלעטשּפָא ךיז ןעמ ףראד דיל רעקיזָאדרעד ןיא
 דיל רעד ןופ טַײז עלעמרָאפ יד לַײװ .טַײז רעלעמרָאפ רעד ףא ַײס ןוא רעשיגָאלָאעדיא
 םעד ןופ קורדסיוא רעכעלרעסיוא רעד זיולב זיא עמרָאפ יד זא ,לָאמ ןקירעביא ןא טזַײװ
 -ָארּפשעגסױא ןַײז ןבָאה זומ טלאהניא רענעכָארּפשעגסױא רעטמיטשאב א זא ,טלאהניא
 .ה .ד ,טַײז רעלעמרָאפ רעד ןופ "רוטאלקנעמַאנ, ענעפורעג יוזא יד טינ ןוא .עמרָאפ ענעכ
 טנאסערעטניא זיא ָאד .קיטכיוו ָאד זיא טקאט-ןזרעפ םענעי רעדָא םעד וצ טַײקירעהעגנָא יד
 קיטכיװ זיִא סע ,טַײז עלעמרָאפ ןַײז טּפעש טעַאּפ רעשידנוב רעד ןענאוו ןופ ,לא װק רעד
 ' .עִיזעָאּפ ןַײז ןופ ןעל צרָא װ יד ןגיל סע ּוװ ןסיװ וצ

 עקיטכרָאפסטָאג ריא דלאב רימ ןקרעמאב יוזא ,דיל עקיזַאדיד ךרוד רימ ןענעייל
 רעשרעבַײװ א ןופ טסַײג ןצנאג םעד טימ דיל רעד ןופ טראּפש סע .ךארּפש-םיכָאלאמ
 -װערע ןא ןופ ןגינ ןקידעגָאלק םעד טימ דיל יד ןענעײל טעשָאּפ ךיז טליו סע .עליפט
 ןיא ןרָאװעג טיובע ג זיא דיל עצנאג יד לַײװ ,עניכט-םיוויוטסאבערָאס רעקידרעּפיקמָאי
 .ןָאט ןקידעליפט ,ןקידנטעב םעד

 ילברעד קידנזָאל ,דיל רעקיזַאדרעד ןופ סערוש עכעלטע ןריזארפרעביא ןלֶעװ רימ ןעוו
 ךיז טדיש דיל יד זא ,ןקרעמאב דלאב רימ ןלעװ ,לאירעטאמ-טרָאװ ןצנאג םעד טאמיק
 :עניכט א ןופ רעטנוא טינ טאמיק ךיז

 זיא ,טָאג רעביל ,גנאל וצ לַײװ ,ןדירפ ןופ ךעלאמ רעקיטכיל רעד לָאז ןעמוק ןוא,
 עקילײה ענַײד ,טָאג רעביל ,טיירּפשראפ, .(סערוש ייווצ עטשרע) "דליוו וצ ןוא גירק רעד
 ערעטצניפ יד עניכש רעקילײה רעד טימ טכיולאב ןוא רעקלעפ עקידניז יד ףא ןעלגילפ
 -נאג רעד ןרָאװעג ןטלאהעגנַײא ָאד זיא ,טעז ריא יװ ..(סערוש עטפלע ןוא עטנַײנ) "ןסאמ
 ןטמיטשאב א טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל יד םאגאה ,עניכט רעד ןופ יובעג רעצ
 ןוא ,םטיר ןשִיאזָארּפ ,ןטסקינײװעניא ריא ךיז טָאה עניכט יד ןוא טקאט -ןזורעפ
 .לא;רעטאמ -טױַאװ רעצנאג רעד טאמיק ןרָאװעג ןטלאהעגניײא זיא ָאד -- טּפיוהרעד

 ןבָאה רימ ?יז טרעדָאפ סָאװ ,יז ליװ סָאװ ,שיגָאלָאעדיא דיל יד רעבָא טניײמ סָאװ
 -רעגריּב ןופ לבריוו ןיא ןרָאװעג ןפאשאב זיא עֶיֹועאּפ עקיזָאדיד זא ,טגָאזעג רע;רפ ןיוש
 ,ןטַײז עלא ןופ ןרעװ וצ טשטעווקעצ ראפעג ןיא ןענאטשעג זיא עיצילָאװער יד ןעוו ,גירק
 רעד ןופ עניוס ןטימ עמָאכלימ ףא ןסאמ יד ןפור וצ טָאטשנָא -טַײצ רעקיזָאדרעד ןיא
 רעד ןופ טַײקכעלדעש רעד ןגעוו טדער עמ ,ךעלדיל עשיטסיפיצאפ ןעמ טנניז -- עִיצילָאװערי
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 יצ עמָאכלימ עשיטסילאירעּפמיא ןא זיא סָאד יצ דיישרעטנוא ןָא ,לאלכיב עמָאכלימ
 ןוא ,ןסאר ןוא רעקלעפ ןגעוו רָאנ ,ןסאלק ןגעוו טינ ןעמ טדער ָאד ךיוא .גירק-רעגריב א
 ךרוד ןוא ןריזינאגרָא ןעמ ליוו יז טינ ,ןסאמ יד טינ ןעמ טפור עמָאכלימ ןגעק ףמאק ןיא
 רעשיטסילאירעּפמיא רעד ןגעװ ןיוש טדער עמ ביוא) עמָאכלימ רעד טימ ןקידנעראפ יז
 .ןעלגילפ ענַײז ןטײרּפשּראפ ףראד סָאװ ,ךעלאמ םעד קיטכרָאפסטָאג טפור עמ רָאנ ,(עמָאכלימ
 -רוב רעד ףא טינ ףורא טעָאּפ רעד טפראוו עטיכש רעד ראפ דלוש עצנַאג יד ןוא
 ."ןסאמ ערעטצניפ , יד ףא רָאֵנ ,עמַאכלימ רעד ןופ עקידלוש עסעמע יד ףא ,עִיזאושז
 ןוא .ןלעטשּפָא טינ ײז ןעק עמ ןוא גירק ןיא סָאד ךיז ןסַײר -- ןסאמ ערעטצניפ יד -- יז
 ...ןעניזאב ןוא ןטכיולאב ייז סָאד ףראד ךעלאמ סטָאג ןופ ןלארטש עקיטכיל יד רָאנ

 עִיצוילָאװער א ןופ ןערבב ןיא דיל א ןיא קנאדעג ןרענָאיצקאער רעמ א
 ערענָאיצילָאװער-רטנָאק יד ןעמ טָאה קיטסיצילבוּפ רעד ןיא ביוא .ןגָאזוצסױרא רעווש זיא
 יד זיא ,סעזארפ "ערענָאיצילָאװער, ןיא ןליהנַײא ךיז טעראטסעג "דנוב, ןופ טעּברא
 .רענָאלצקאער ןפָא ןעוועג "דנוָב , ןופ ןאגרָא ןלארטנעצ ןיא עִיזעָאּפ

 ןעמלאק םעניא סעּפע ןופ רָאנ ,ןאמרעב .ל ןופ טינ ןיוש ,דיל עטירד א טייג טָא
 :"ןעגנאזעג-סטַײהַײרפ , ךיז טפור סָאװ ,ןאמדירפ

 ,עמָאשענ ןַײמ ךיז ןיהַא טיצ'ס
 ,ןעילב קיבײא ןעמולב יד ּוװ
 ןבעװ ךיא לעװ גנוילב ןופ ןוא
 ,ןעִידָאלעמ-סטַײהַײרפ עַײנ

 טַײקלעה טימ ןוז יד טדנעלב סע ּוװ
 ,ןּבעל סָאד לופ זיא טסול טימ ןוא
 ןלארטש-ןענוז ןופ טרָאד ךיא לעװ
 ,ןּבעװסיױא דיל-סטַײהַײרּפ ןַײמ רימ

 גנונעפָאה טימ לופ רעטנומ ,ךעליירפ
 ןלאש ןאד דיל-סטַײהַײרפ ןַײמ טעװ
 ןסילפ םיא ןופ ןלעװ סע ןוא
 .ןלאווק-סנבעל עסיז ,עשירפ

 .(רָאי 1917 רעבאקעד רעטי8 ,"רעקעוו,)

 ןיידעק ,דיל רעקיזָאדרעד ןופ טלאהניא םעד ןיא ןפיטראפ ליפוצ טינ ךיז ףראד עמ
 ןייק טינ טעָאּפ ןשידנוב ןטייווצ םעד אב זיא טַײהַײרפ .טסַײג ןצנאג ריא ןייטשראפ לָאז עמ
 -עווישעי א סעּפע רַָאנ ,טולב טימ ראפרעד טלָאצ עמ ןוא ףמאק ןיא סָאד טמענ עמ סָאװ ,ךאז
 עשירפ, ןסילפ סע ּוװ ,"ענידעמ א ץעגרע ןוא דנאל א ץעגרע, ןופ עִילידיא עשירעכַאב
 ןסקאוו סע ּוװ ,דנאל םענופ "עגאז עשילביב, עסעמע יד ךָאד זיא סע ."ןלאווקסנבעל עסיז
 טימ ןרעפעלשנַײא ןלעװ סָאד ןוא ןָאט רעשילידיא םעצע רעד .סענילאווז יד ףא סעקלוּב
 טימ ןעגנאגעגסיוא ןענַײז םירעיוּפ ןוא רעטעברא ןענָאילימ ןעוו ,טַײצ רעד ןיא עילידיא ןא
 טַײקכעלגעמ רעכעלקריו רעד ראפ ךיז ןגָאלשעג דָארג ןוא ןטנָארפ רעקילדנעצ ףא טולב
 דיל יד ןעוו .עיצקאער קיטש א ןזיא ןײלא סָאד - טלעו רעצנאג רעד ראפ טַײהַײרּפ ןופ
 -עיצקאער ערעטצניפ עמאס יד ןיא ןקורדּפָא טנעקעג יז ןעמ טלָאװ ,ראבקורד ןעוװעג טלָאװ
 ,ןטַײצ עשיראצ יד ןופ ןרָאי

 סָאד -- טַײקיזָאלנבױלג ןוא עיטאּפא ,עייצילָאװער ןוא עמַאכלימ רעד ןופ טַײקדימ
 -ךעלנייוועגמוא יד ןוא סקּוװ רעזעידנארג רעד ."דנוב,, ןיא ןעגנומיטשטּפיוה יד ןעוועג ןענַײז
 ןופ גנאג רעקידנפַײרגנָא רעד ,סעיידיא עשיטטינומַאק יד ןופ גנוקריוו עלענש ןוא עקראטש
 ןופ טפעלשעג טָאה ,"דנוב, ןופ ּפעק עּפמעט יד רעביא ןגָאלשעג טָאה עיצװילָאװער רעד
 ,יד ,ענענאטשעגּפָא יד ןזָאלעגרעביא טָאה ןוא ןטנעמעלע עטסטניזעג יד ןעייר עשידנוב יד
 ןענעק ייז .לּבריװ רערענָאיצװײלַאװער רעד רעדיוורעד זיא יז ןוא ,ןפמעק טינ ןענעק עכלעוו
 -טפאהלקע ןוא עטסרעווש יד ןפאשעג ןבָאה ןטנעמעלע עקיזָאדיד .ןגָאלק ןוא ןצכערק רָאנ
 ."דנוּב, ןיא ןעגנומיטש עקידלסעּבעלאב

 ןרענָאיצװלָאװער ןקידנפַײרגנָא ןופ טַײצ רעד ןיא ךָאנ וצרעד ןוא עוויווס אזא ןיא -
 עטלא יד טשינוצ ןרעװו סע ןוא ןלאפ סע זא ,קידנליפ ,עוויווס רעקיזָאדרעד ףא שראמ
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 טליוו סע .טַײקיטנעהּפָא ןוא עִיטאּפא ןופ גנומיטש א קידנליװ טינ ךיז טפאשאב ,"ןלאעדִיא,
 טַײקליטש רעד ןיא ,טרָאד ןוא רעװָא םוצ ןרעקמוא ךיז טליװ סע ;ןפיולטנא ,ןייגקעווא ךיז
 ןיא עכָאּפע אזא טאהעג ןבָאה רימ .ורּפָא ןא ןעניפעג טַײקשיראדנעגעל ןַײז ןיא ,רעװָא ןופ
 ןעוועג ךיוא טציא זיא ןעגנומיטש-עיצקאער עקיבלעזיד ,(1912--1907) עִיצקאער ןופ ןרָאי יד
 הנביא

 ןיא ,קילערָאג .ל ,טעָאּפ רעטירד א טקירדעגסױא ךעלטַײד ןוא טעליוב טָאה סָאד
 עצנאג טלאה סָאװ ,עמעָאּפ עסיורג א טרָאד טקֹורד רע .1918 ראוונאי ןט-4 ןופ "רעקעוו;
 | ,"םעליוסעב םורא ןופ, ךיז טפור סָאװ ןוא סערוש 172:

 :טעָאּפ רעד ןָא טבייה סע יװ טָא

 ,עלַײװ א ּפָא ךימ טזָאל
 ,ןגרָאז עקידעכָאװ
 ןכָאװ ןוא געט ערעווש
 .ענַײמ ןרָאי עזייב

 לגענ יד סיורא טמענ
 ןצראה ןקנארק ןַײמ ןופ
 עסאמ יד ּפָארא טמענ
 .ןקור ןכאווש ןַײמ ןופ

 רימ םורא זַײרק א טכאמ
 ,ןציז ןטימניא לעוו'כ
 ,עלַײװ א ןעורּפָא
 .ןענָאמרעד ךַײא סעּפע
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 יד .עיטאּפא ןופ ןעגנומיטש יד רעביא טנכייצעגסיוא ןביג סעפָארטס ַײרד עקיזָאדיד
 ּפָארא טמענ .טעָאּפ ןשידנוב םעד ,ורוצ םיא טזָאל ..."עלַײװ א ּפָא טזָאל,-- ךאז עטשרעי
 ,סעַײרכא ןוא ןסעװַײכסיה עלאסָאלָאק יד ןופ םיא טַײרּפאב .ןקור ןכאווש ןַײז ןופ עסאמ יד
 ןוא עַיצײלָאװער-רעבאיטקָא טסייה סָאװ ,שינערעקרעביא-טלעוו יד ףורא טגייל סע סָאװ
 רעשידנוב רעד ןוא ...ןגרָאז עקידעכָאװ, סע טסייה טעָאּפ ןשידנוב םעד אב סָאװ
 שילידיא-ליטש ךיז ןעמ לָאז ,"ןצראה ןקנארק ןַײמ ןופ ?גענ יד סיורא טמענ, :ךיז טעב טעֶָאּפ
 ."ןעגנורענירעד  ןיא ךיז ץזָאלנַײרא ןוא עלַײװ א ןעורּפָא טעװ רע ,םיא םורא ןצעזמורא

 ,סָאד טסיײה ,טַײהנעגנאגראפ ןַײז ןיא ,"ןעגנורענירעד, יד ןיא עליפא רעבָא
 ףענופעגוצ טינ געט עקיטכיל ןייק ךיוא טעָאּפ רעשידנוב רעד טָאה

 ןענַײז ךעלסעג יד ןוא ןענָאמרעד טינ ךַײא ןָאק'כ
 עגנע ןוא עקיצומש ;רעדלעפ ענירג ןגעוו
 רעניה ,םירייזאכ ,טניה לטעטש ןַײמ ןיא טרָאד בָאה'כ
 ,ןפיוה יד ןיא ןעיֵאר ,רעדלעפ ןייק ןעזעג טינ

 ,לסעג ןיא דמאֹז רעד ףיט רעכעד-לדניש עיורג
 עלָאגעלאב רעד טייטש ןעעזעג טרָאד ךיא בָאה
 -- טלדיז ןוא דרעפ ןַײז ףא למיש א יײז ףא טסקאוו
 ,ךעלזַײה יד ןיא ןעמ טכאל .עפיירס א טמוק סע זיב

 -ַא וװ ע ר םוש ןייק .עכעליירפ ןייק רָאג טינ .ןעגנורענירעד סטעָאּפ םעד זיא סָאד טָא
 .סעניורכיז ערעדנא רע טָאה רעבָא ראפרעד .טינ רע טָאה סעניױרכיז ערענָאיצויל
 יד וצ ,םעליוסעב םוצ ,לוש רעד וצ ,רעװַא ןשיראדנעגעל ,ןטַײװ םוצ םוא ךיז טרעק רע
 .רעמיטרעטלא עקיזָאדיד םורא ךיז ןבעװ סע סָאװ ,סעדנענעלי

 ,סעווייצאמ עקידורּב ,לטעטש ןטימ ןיא רָאנ,
 זעל וצ טפירש יד רעוש ,ןלוש עטלא ןגעק
 רעמייב עכיוה ,עקיד םעליוסייב א טרָאד טגיל
 ,טַײקטלא ןופ ןיוש ןצכערק ,ןסקאוואב ףיט ןוא טלא



 רעמייב יד ךיז ןדיוס ןעייטש ךעלזַײה עטלא
 ;טנװָא ןליטש א ןיא ;םעליוסיײיב םורא-דנור
 ןדנעגעל ייז ןעלמרומ . רעטצנעפ יד ךרוד ןעמ טקוק
 ,ןטַײצ עטלא יד ןופ .רעמייב עכיוה יד וצ

 ץערָאּפ א לָאמא טָאה'ס
 ןָאט סאּפש א טלָאװעג ךיז
 רעװײק א ןעמעלײצ
 .קידאצ ןסיורג א ןופ

 .(יִא .ב .זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא)

 רעד יװ ,ייטראּפ "רעשיראטעלָארּפ, א ןופ ןאגרָא ןלעֶ;ציפָא ןא ראפ עמעט יד ַײס
 ראפ טמענ טעָאּפ רעשידנוב רעד ןכלעװ ,"שזאנָאסרעּפ, רעד ,טנכערעג ךיז טָאה "דנוב,
 םענעגושעמ א סעּפע ןוא רעוויק סקידאצ םעד ,ןעמלאסייב םעד ,ןלוש יד) עמעָאּפ ןַײז
 רעלאקירעלק-שיטסינִיװָאש רעטכע ,רעטרעיילשראפ טינ טילָאסבא ,םעצע רעד ַײס ,(ץערָאּפ
 זיא "דנוב, רעד קירעדינ יװ ,טזַײװ ץלא סָאד -- עמעָאּפ רעד ןיא טקעטש סע סָאװ ,טסַײג
 : .ןלאפעג טַײצ רענעי וצ ןיוש

 ,טסַײג-ףיוהלוש ןשידנוב ןופ טַײקפיט עצנאג יד טּפעשעגסיױא טינ רעֿבָא ןטלָאװ רימ
 .עמעָאּפ רעקיזָאדרעד ןופ ןלעטש עקידרעטַײװ עכעלטע ךָאנ טריטיצ טינ ןטלָאװ רימ ןעוו

 ראפ טלעטשעג ,ָאזלא ,ךיז טָאה םוטנדִיי םוצ עניס ןַײז ןיא ץערַאּפ רענעגושעמ רעד
 ?ןָאטעג רע טָאה עשז סָאװ זיא .רעווייק סקידאצ םעד ןעמעלייצ וצ ליצ א

 טרעקישעגנָא רע טָאה,
 רעניד ןטבילאּב ןַײז
 רעווייק םוצ טקישעג םיא
 .םעלייצ א טרָאד ןלעטש

 :ןגָארטרעבירא טנעקעג טינ טָאג טָאה עלווא אזא זא ,ךיז טייטשראפ

 טרענוד ןוא טצילב ,טמערוטש טְנװַא רעד ןעוועג זיאיס
 טינ טרא רעניד םעד רָאנ םעראוו ןוא ליטש ,קיטכיל
 לדיל קיטסול א טגניז רעטצניפ סָאד טרעוו גנולצולּפ
 ,םעלייצ רעד טנאה ןיא טצנאלג ,םערוטש א טמוק סע ןוא

 ןופ ןדִיי יד ?"םיקיולע אבצע,, ןופ רע סייוו סָאװ ,ּפָאק רעשעיָאג א ,טרָאװ ןייא טימ
 רעד ןופ טסּוװעג טינ ןּבָאה ןוא ךעלזַײה ערעייז ןיא קִיּור ץנאג ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,לטעטש
 :טרעדנּוװעג ךיז ןבָאה ,ןָאטוצּפָא טכארטראפ טָאה ץערָאּפ רעד סָאװ ,עלווא רענװַאדלאווג

 םערוטש רעד ךיז טרעזייב ;ןדִיי יד ךיז ןגערפ,
 ןצכערק רעמייב יד ןוא ?ײןטַײטאב סע לָאז סָאװ,
 ;ןדִיי יד ךיז ןקערש ,קיטכיל ןזעוועג טשרע
 "?ןטיײטאב סע לָאז סָאװ, ,רעטצניפ יוזא גנולצולּפ

 :עפורט עטווּורּפעגסױא ןא ,עטלא ןא ,ןלאפ עניוזא ןיא עפורט א רעבָא ןבָאה ןדִיי

 ,ןזעוועג טכאנ א זיאיס,
 :ןרעקמוא טינ ךיז לָאז
 --סמיליט יד טנעה יד ןיא
 ...ןגרַאמירפ טבעלרעד םיוק

 :טפלעה עליפט יד ןוא

 עמָאטסימ ךיז ןעמ טזָאל,
 ןעינימ ןשרע םעד וצ
 רעניד רעד טגיליס ;ןעמ טעז
 ,םעליוסיײּב ןבעל טיוט

 .(.ָא .ב .זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא םוטעמוא)



 | : .ןטעָאּפ עשידנוב יד ןעמונראפ ךיז ןבָאה סע סָאװ טימ טָא
 ףֹא רעמ ןוא רעמ ץלא ןסיוטשעג "דנּוּב , םעד ןּבָאה ןסאמ יד ןעװ ,רעטעּפש עליפא

 .ןוא "שיטסינומָאק טונימ ףניפ ןָא, ןעוועג ןיוש זיא רע ןעװ ,רָאי ןט-1920 ןיא -- סקניל
 טָאה רעטעּפש עליפא -- ,םרָאפטאלּפ עשיטסינומָאק יד ןעמענוצנָא טיירגעג ןיוש ךיז טָאה
 -סעשָאמשאהנייב א .טשרעהעג טשינ עיזעָאּפ רעשידנוב רעד ןיא דיירפ ערעדנוזאב ןייק
 ןופ ןזַײרק עקידנריפנָא יד ןיא טשרעהעג טָאה גנולפייוצראפ ןופ גנומיטש א ,גנומיטש
 ןקיצנייא, םעד טימ ,עימָאנָאטװא רעד טימ ךיז ןדיישעצ וצ רעש ןעוועג זיא סע ,"דנוב,
 ..."רעייטשרָאפ

 ןיא רָאי ןט-1920 ןופ ראוונאי ןט-28 םעד דיל א טקורד ,עצינוק ןעמלאז רענייא
 :"רעקעוו , רעלמַאה

= 

 ,ןבעל ןַײמ ןופ ךוב ,ךיז רעטעלב ,ךיז רעטעלּב ךא
 .ףָאס רעד ןַײז טעװ סָאװ ,רעכיג ןיוש רימ זַײװ ןוא
 ןבעג ךָאנ טפנוקוצ יד ,ןגרָאמ רעד רימ טעװ סָאװ
 ?ףָארטש רעדָא ףמוירט ,ןדייל יצ ,ןדיירפ יצ
 ,ןטכעג םעד ןטעלגראפ ןגרָאמ רעד רימ טעװ יצ
 ?ּפָארא ןייג ךיא לעװ יצ ,רעכעה ןייג ךיא לעװ יִצ
 ןטכעלפסיוא רעברָאל ןופ רימ ץנארק א ןעמ טעװ יצ
 ,ּפָאק ןַײמ ןעניורקאב רענרעד טימ רעשפע ןוא
 ,ןטײרּפשראפ טַײהַײרפ ןופ רעדיל ךיז ןלעװ יצ
 ?דיירפ ןופ טרעקישראפ רעגיז א ךיא בראטש יצ
 ,ןטיײק יד ךיא םענ ךָאנ רעווייק ןיא רעשפע ןוא
 !ךייל ןופ טלפייווצראפ רעטגיזאב א בראטש ןוא
 עמָאקענ ןַײמ ףָאס םוצ ןריפרעד ךיא לעװ יצ
 ?טריפעג עמָאכלימ ןַײמ בָאה ךיא סָאװ ,יד ןָא
 עמָאשענ ןַײמ טמאסראפ טרעװ רעמ ךָאנ רעשפע ןוא
 ...טריפמּוירט טנַײּפ רעד :ןגיוא יד טימ ןעז וצ
 :ןבערטש ןַײמ ןופ געוו רעד ןדנעראפ ךיז טעװ ּוװ
 .:.?לָאטיּפש ןיא ,זיוה ןיא ,עסיפט ןיא ,סעלָאג ןיא
 ,ןבעל ןַײמ ןופ ךוב ,ךיז רעטעלב ,ךיז רעטעלב ךא
 ,לָאמא ןַײז טעװ סָאװ ,רעכיג ןָא רימ זַײװ ןוא

 ,גנוניימ רעזדנוא טול ,זיא ָאד לַײװ ,דיל עצנאג יד טכארבעג ערטסקע ןבָאה רימ
 ווערע ןעייר עשידנוב יד ןיא טשרעהעג ןבָאה סע סָאװ ,ןליפעג יד ןרָאװעג טקירדעגסיוא
 ןרָאי-טַײהנעגנאגראפ עקידסעכִיי לטניב םעד טימ ,"עיצידארט , רעד טימ ךיז ןדיישעצ רעייז
 7 .סעיכָאז עטלא ןוא

 טָאה טאיראטעלָארּפ רעד .ןעװעג רָאלק טינ ףָאס רעד ץלא ךָאנ זיא "דנוב , םעד ראפ
 -ײרַאה רעריביס יד רעטניה ןבירטראפ ןיוש טָאה רע :ןעלטַײד ןוא רָאלק ףָאס םעד ןעעזעג
 ענ;ארקוא בלאה ןעניקינעד אב ןעמונעגּפָא ןיוש טָאה רע ,עדנאב ןַײז טימ ןקאשטלָאק ךעשיוכ
 טַײקלענש רעקידלאוג א טימ ןבירטעג םיא טָאה רע ,וועיק ןוא ווָאקראכ טעטש יד טימ
 רעכַײרגיז א-- רערָאלק א ןעוועג ףָאס רעד זיא טאיראטעלָארּפ םעד ראפ .םאי ןצראווש םוצ
 ךָאנ טָאה "דנוב, רעד ,טלפייוצעג ךָאנ טָאה "דנוב , רעד .עיזאושזרוב רעד רעביא ןכָאצינ
 רע ןוא עלַאּפאמ א ןבָאה ךָאנ טאיראטעלָארּפ רעד טעװ רעשפע ,סָאד טניױל יצ :טכארטעג
 | ,..ןטייק יד רעווייק ןיא ןעמענטימ ןזומ טעװ

 ןעגנומיטש עכלעזא .ןעגנומיטש עשיגעלע טימ ןרָאװעג טּפאזעגכרוד ןיא דיל עצנאג יד
 ."דנוב , ןופ ןעייר עקידנריפנָא יד ןיא טשרעהעג קראטש ץנאג םינָאּפא ןאד ןבָאה

 רימ ןוא "סרעקעוו, יד ןופ ןטקעלּפמַאק עלופ ןייק טינ רימ ןבָאה ,ןרעיודאב םוצ
 .עיצארענעגעד רעקידנעטשלופ ןופ דליב ערָאלק ךיוא יוזא סָאד ןצנאגרעד טינ ןענעק

 םעד טָאה עטַאלב רעלאקירעלק-שיטסיניװָאש-רענָא;צקאער אזא ןיא זא ,ךיז טייטשראפ
 .ערעדנא ןצנאגניא ןעוועג ןענַײז ןעגנומיטש ענַײז .ןגיוצעג טינ טוילָאסבא רעטעברא ןשידִיי
 ,טָאה םיא ןוא ,ףמאק ןקידנענערב ןופ טסַײג רעד טשרעהעג טָאה ןסאמ עשידִיי יד ןיא
 .ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ ןגיוצעג ,רעבירעד

, 



9 

 /ריא ןענופעג טָאה עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא דָארג סָאװ ,סָאד קילעפוצ זיא יצ
 רעשידנוב רעד טָאה טציא רָאנ טינ לַײװ .טינ זא ,רָאלק ?עִיזעָאּפ עטסרענָאיצקאער יד טרָא
 עטנארעלַאט א .רעטקאראכ ןרענַאיצקאער טכע ןא ןופ קרעװ טקורדעג ןאגרָא-לארטנעצ
 ןיא .קידנעטש טריטסיסקע "דנוב, םעד אב טָאה רוטארעטיל ןימ ןקיזָאדמעד וצ גנּויצאב
 יד ןיא ,"ןרעטשנגרַאמ , לאנרושז ןיא ןוא "גנונעּפָאה , ןיא ,"גנוטַײצ-סקלַאפ , ןיא ,"רעקעו
 עשידנוב עלא ןיא --"טלעוו יד, גאלראפ רעד ןבעגסיורא טגעלפ סע סָאװ ,רעכיפלמאז
 ךיז ןבָאה ,רָאי ןט-1905 ןות עיצילָאװער רעטשרע רעד ןופ דָאלרעּפ םעד ןיא סעבאגסיוא
 ענעדלַאג יד, סעצערעּפ ,"עּבא-בער, סיכינָא יו ,קרעװ עשידיסכ-ָאענ ,.ב .צ ,טקורדעג
 טָאה "דנוב, רעד סָאװ ,רעכיבלמאז עשיטסיצילבוּפ יד ןופ םענייא ןיא .וװ .א ןוא "טייק

 . סעדיוסעי-עיסוקסיד ףא טקורדעג ןעוװעג זיא ,עיצקאער רעד ןופ טַײצ רעד ןיא ןבעגעגסיורא
 עקווַאדנוב א זא ,סענַאקאס ןָא זיא סע זא ,םעד ןגעװ יקסנ--עב םענייא ןופ לקיטרא ןא
 םענעטכיולאב ןשטנעבטכיל ןופ ןקיזָאדמעד בוא ...טכאנ וצ קיטַײרּפ טכיל ןשטנעב טעװ
 רעד ןופ ןאגרָא ןלעֶיציּפָא ןא ןיא עיסוקסיד ףא טלעטשעג ןעמ טָאה "טקנוּפדנאטשנסאלק,
 -טסנוק ערענָאיצקאער יײלרעלא ןופ גנונַײשרעד יד טקיטכעראב קידנעטשלופ זיא ,ײטרַאּפ
 טיירב ןלעטשּפָא טינ ַָאד ךיז רימ ןענעק ,ןרעיודאב םוצ .ן}נאגרָא עקיּבלעזיד ןיא קרעוו
 ,עסערּפ רעשידנוב רעקילָאמא רעד ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ףא
 רַאג ךיז ןבַײלק רימ עכלעוו וצ ,עמעט עקיטכיו א רעייז ןוא ךיז ראפ עמעט א זיא סָאד
 .קידנגַײצרעביא ןוא טעליוב גֹונעג רעבָא ןדייר ןטקאפ רָאּפ עקיזָאדיד .ןרעקמוא ןכיגניא

2 

 -יטסינומָאק רעד ןיא טקורדעג ןעוװעג זיא סָאװ ,עִיזעַאּפ רעד ֹוצ רעבירא רימ ןעייג
 ריא ,עִיזעָאּפ רעד ןופ ןָאט רעד ךיז טַײב סע יװ ,דלאב רימ ןקרעמאב יוזא ,עסערּפ רעש
 ,רעיורט ןופ ָאטינ ןעמיס ןייק זיא ָאד .טַײז עלעמרָאפ יד ןצנאגניא ךיז טַײב סע ;טלאהניא
 םענעגייא ןיא ןייגקעווא ןלעװ ןופ ,עיטאּפא ןופ רוּפש םוש ןייק ריא טליפ ַאד ;סעװצא ןופ
 ..."ןגרָאז עקידעכַאװ,, יד ןופ ןעורוצּפָא יידעק ,ןייגקעווא ,עלעקניוו ןטרעדנוזעגּפָא

 םוטעמוא ןוא קידנעטש טשרעה עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עִיזעָאּפ רעד ןיא |
 קידנעטש ןיא יז .גנומיטש עקיטסולפמאק ןוא עקיטסולנבעל ,ערעטנומ ,עקידעּבעל א
 -ליפ םעד ןופ ןעגנונַײשרעד עלא ףא ּפָא ךיז טפור יז ,לעּוטקא רעּבירעד ןוא טערקנָאק
 טינ סעכַײש םוש ןייק טָאה טַײז עלעמרָאפ ריא .ןבעל-םערוטש ןרענַאיצילַאװער ןקיבראפ
 .עליפט רעקידשערדעמסייב ,רעטלא רעד ןופ ןָאט ןקיטכרַאפסטַאג םעד טימ

= 

 -סורסַײװ ןיא רוטארעטיל ןוא עַיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ גנולקיווטנא עניימעגלא יד = |
 .ןדָאירעּפ עכעלטע טכאמעגכרוד טָאה דנאל

 -יטסעפראפ רעד זיב עיצילָאװער בײהנָא ןופ ןענעכער ןעמ זומ דָאירעּפ ןטשרע םעד
 עצנאג יד זיא דנאלסורסַײװ .גירקרעגריב ןופ דָאִירעּפ רעד ןעװעג זיא סָאד ."ּפענ, ןופ גנוק
 ,ןטכאלש עקידנעטש יד ,לבאמ ןקידרעַײּפ א רעטנוא ןעוװעג דָאְירעּפ ןקיזָאדמעד ןופ טַײצ
 עכלעוו א ןריֿפ וצ טַײקכעלגעמ םוש ןייק ןבעגעג טינ ןבָאה סעיצאוקאווע עקידנעטש יד

 -עגּפָא רעוש רעייז ,ךעלריטאנ ,ךיז טָאה דנאטשוצ אזא .טפאשטריוו עטריזינאגרָא זיא סע |
 .רוטארעטיל ןוא עסערּפ רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ףא ןפור :

 זיא דָאִירעּפ םענעי ןופ רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רַאטאזינאגרַא רעקיצנייא רעד = }
 -אווע ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז טָאה עסערּפ עקיזַאדיד רעבָא .עסערּפ עשיטסינומָאק יד ןעוועג
 ןייק ןַײז טנָאקעג טינ טָאה סע זא ,ךיז טייטשראפ .ןרעדנא םעד ףא טרָא ןייא ןופ ןריּוק
 ףא ,גנוקריוו רעטריזינאגרַא ןוא רעקיסעמנאלּפ א ןופ ,גנולקיווטנא רעלאמרָאנ א ןופ דיר
 ,רוטארעטיל רעקידנצָארּפש-גנוי רעד

 ןופ טלאהניא ןצנאג םעד ףא לּפמעטש ןַײז טגיילעגפורא טָאה דָאירעּפ דעקיזָאדרעד
 -עטגיא רָאג זיב זיא דָאִירעּפ רעקיזָאדרעד .ןריא רעטקאראכ- ןצנאג םעד ףא ,עַיזעָאּפ רעד
 -ָארּפ רעַײנ רעד ראפ ןייטשטנורג םעד טגיילעג טָאה רע סָאװ ,ןיילא טימרעד ןיוש טנאסער
 ןלעטשּפָא דָאִירעּפ ןקיזָאדמעד ףא ךיז ןלעװ רימ .דנאלסורסַײװ ןיא רוטארעטיל רעשיראטעל
 ,עיזעָאּפ רעד ןוא ;יזעָאּפ רעשידנוב רעד ןשיװצ לעלאראּפ א ןכאמ ןװּורּפ ןוא רעיונעג
 ןיא ןבָאה ןעמ ףראד ַײּברעד .סעבאגסיוא עשיטסינומָאק יד ןיא טקורדעג ןעװעג זיא סָאװ
 יו ,רעקיטסניג ליפ ןעװעג דָאירעּפ רעקיזָאדרעד זיא עסערּפ רעשידנוב רעד ראפ זא ,ןעניז
 .רעשיטסינומאק רעד ראפ
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 -רעטעברא עשידִיי יד .םוכט ןקילָאמא םעד ןופ לקניו רעטכידעג א זיא דנאלסורסַײװ
 -יַלָאֹּפ רעד ןוא טַײז ןייא ןופ סָאבעלאב רעד .טכעלש רעייז טבעלעג ָאד ךיז טָאה ןסאמ !

 םעד ןופ ןבעל םעד ןופ לעט א טכאמעג ןבָאה טַײז רעדנא רעד ןופ לוויטש רעשייייצ
 ןופ לָיצילָאװער רעד ךָאנ ןופ טַײצ עצנאג יד ָאד ןיא ןיימעגלא ןיא .רעטעברא ןשידִיי
 ןוא רעיײז רעטעברא עשידִיי יד ןופ ןסאמ עטכידעג יד ןשיװצ ןעוועג רָאי ן5
 .טימ ,סעיסערפער עקיטולב-ךעלרעדיוש יד טימ ,עמָאכלימ יד .גנומיטש עטקירדעג א רעייז
 .גנומיטש יד טכאמעג רעטכ:דעג ןוא רערעווש ךָאנ ןבָאה ,םיטיילּפ עכעלקילגמוא עלאווכ רעד

 .טַײהַײרפ עטצענערגאבמוא ןוא עטראוורעדמוא אזא ןעמוקעגנָא זיא לָאמאטימ ןוא
 .שינערעקרעביא-רעבאיטקָא יד -- ריא ךָאנ ןוא עִיצוילָאװער-לארוועפ יד ןעמוקעגנָא זיא סע
 -לארוועפ יד ,רעבאיטקַא ןסיורג םעד וצ עידוילערּפ יד ןעוװעג זיא עיצילָאװער-לארוועפ יד
 טנעקעג ךיז טָאה רע .לעמרַאפ טַײרפאּב טאיראטעלָארּפ ןשידִיי םעד טָאה עיצװילָאװער
 ןטיײרג וצ טַײקכעלגעמ עַײרפ רעקינײװ רעדָא רעמ א טאהעג טָאה רע ,ןריזינאגרָא
 -ַארּפ םעד שיטקאפ רעבָא טָאה עיצוילָאװער-לארוועפ יד .ןטכאלש עקידרעטַײװ וצ ךיז
 ןזָאלעג טָאה יז ,עיצאטאולּפסקע ןופ טַײרפאב טינ םיא טָאה יז .טַײרפאב טינ טאיראטעל
 ןיא עליפא םִיא טָאה יז ,רעמ ךָאנ .עיזאושזרוב רעד ןופ טנעה יד ןיא טכאמ עשיטילָאּפ יד
 ,עלמָאנָאטװא עלערוט;וק-לאנָאיצאנ עשידנוב יד .טַײרפאב טינ ןעניז ןלערוטלוק-לאנָאיצאנ
 -עלָארּפ ןשידיי םעד טעטנעּפעג שיטקאפ טָאה ,ןעגנולקעג קידלמוט יוזא ןאד טָאה סָאװ
 רעד ןופ רוטאטקיד א ןעוועג קיטקארּפ רעד ןיא זיא "טַײהילרפ , עשיטארקָאמעד יד .טאיראט
 -עגסיוא "שיטארקָאמעד , עלא ןיא ,םוטעמוא .עיזאושזרוב רעלאקירעלק-שיטסינָאיצ רעשידִיי
 ,ךיז טייטשראפ .םינָאבאר ןוא ןטסינָאיצ ןופ ןענאטשאב טַײהרעמ יד זיא ,סעליהעק ענעּבילק
 יד ןופ גנולקיווטנא-רוטלוק רעד ןגעװ ןטכארט טנעקעג טינ ןּבָאה סעליהעק עכלעזא זא
 ,ןסאמ ענשאּפערָאה ןוא רעטעברא עשידִיי

 עלא ןופ טאיראטעלָארּפ ןשידִיי םעד טַײרּפאב דלאב טָאה עיצילָאװער-רעבאיטקָא יד
 -סַײװ םעד יװ ,רעטעברא ןשידִיי םעד טָאה יז ,שימָאנָאקע טַײרפאּב םיא טָאה יז .סעטנעּפ
 ןופ טָאה יז .טכאמ עשיטילַאּפ עטצענערגאבמוא יד ןּבעגעגרעביא ,ןשילױּפ ןוא ןשיסור
 ןופ גנולקיוטנא רעד ןגעװ עגארפ יד טסנרע ןוא טיירב טלעטשעגקעווא גָאט ןטשרע םעד
 ,ךארּפש ןַײז ףא רוטלוק רעד

 -ַארּפ רעד ןיא ןעגנולײטּפָא ענַײז טימ טאיראסימָאק ןשידִיי םעד ןופ גנוריזינאגרָא יד
 -רעד יד ;טנפעעג ךַײ;ג טָאה טאיראסימָאק רעשידִיי רעד סָאװ ,ןלוש עשידִיי ץענ יד ;ץניוו
 סָאװ ,טעברא-גאלראפ יד ;(סעמע) "תמא, ןופ רעטעּפש ןוא "טַײהראוו , רעד ןופ גנונַײש
 - .ֹװ .א .א .וװ .א .א דרע ףא ןצעזאב סָאד ;ןּבױהעֶגנָא טָאה טאיראסימָאק רעשידִיי רעד
 קעליכ ןלאסַאלַאק םעד ןזיוורעד ךעלרעּפמַײשאב טאָיראטעלָארּפ ןשידִיי םעד טָאה ץלא סָאד
 ' .רוטאטקיד רעשיראטעלָארּפ ןוא עִיטארקָאמעד רעזאושזרוב ןופ

 טָאה יז ,עיצײלַאװער רעד ןופ ןרָאװעג טּפאכראפ זיא טאייראטעלָארּפ רעשידִיי רעד
 ,טרעטסַײגאב םיא

 ריא טרעװ ,טַײצ רענעי ןופ עסערּפ עשיטסינומָאק עשידִיי יד ךרוד טקוק ריא ןעוו
 ענעעועג טינ לָאמנײק עַײנ לָאצ רעלאסָאלָאק רעד ןופ םעמיוטשינ שעמאמ
 ...ןטעָאּפ עטרעהעג טינ לָאמנײק ןוא

 ףפאש ןעמונעג טָאה עסאמ יד
 ,ןטעַאּפ עלא טאמיק .טקאפ ןייא ךָאנ ןקרעמאב וצ טנאסערעטניא רָאג זיב זיא סע

 .ןרָאװעג םעלענ ץעגרע רעטעּפש ןענַײז ,דַאירעּפ ןטשרע םעד ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ
 ןקידרעטעּפש םעד ןיא טינ ריא טנגעגאב יײז ןופ טנעצָארּפ קיצנעַײנ ןוא ןעַײנ שעמאמ
 ,דָא;רעּפ

 -ַאװער רעד ראפ טפמעקעג רעװש גירק-רעגריב ןופ דָאירעּפ ןיא ןבָאה ןסאמ יד
 -יישטנא ןוא ןטצעל ןיא , רעפמעק יד ןרעטסַײגאב ןלָאז סָאװ ,ןטעָאּפ עטלא ןייק .עיצויל
 סעװילכסיה יד ןעמונעג ןיילא ךיז ףא עסאמ יד טָאה ,ןעװעג טינ ןענַײז "טכאלש םענעד
 םוצ .גנולעטשאב עלאיצָאס עקיטיײנ ןוא עקיטכיװ-שירָאטסיה עקיזָאדיד טָא ןליפוצסיוא
 ,ענַײז ןגָארקעג רע טָאה טאיראטעלָארּפ ןשידִיי םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע
 -סינומָאק יד -- עסערּפ עקיזָאדיד ןוא .עסערּפ עשיראטעלַארּפ עטשלעפעג טינ ,ענעגייא ןא
 .טעָאּפ- ר עט ע בר א םעד ראפ געװ ןטסטיירב םעד טנפעעג טָאה --עשיט

 ןיא ןייגוצסיורא ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,"רעטעּברא רעַײרפ רעד, לאנרושז םעד ןיא
 רעד ןזיוואב ךיז טָאה ,יקסרוגא .ש ןופ ע;צקאדער רעד רעטנוא קסבעטיוו ןיא רָאי ןט3
 .קיסַײרד רָאי א ןעװעג טַײצ רענעי וצ ןיוש זיא לענאּבראבא .לענאּבראבא .מ רעטעברא
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 רע טָאה עסערּפ "רעשיראטעלָארּפ, ןוא רעכעלרעגריבניילק רעשידִיי רעקילָאמא רֶעֹד ןיא
 .טקורעגסיורא םיא טָאה עסערּפ עשיטסינומָאק יד רָאנ ןוא ,ןגָארקעג טינ ,קיטנעק ,טרָא ןייק
 טָאה רע .רעטעברא ןרעטלע ןא ךיוא ,טילעארזיא םעלָאש טימ ןפָארטעג טָאה עקיבלעזסָאד
 ןוא רוטלוק, לאנרושז ןשיטסינומָאק ןיא עמָאכלימ רעד ןופ רעדליּב עקיטולּב ענַײז טקורדעג
 ןעמונעג ןבָאה סע ןעוו ,רעטעּפש ךיוא .(1 עװקסָאמ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ ,"גנודליב
 םוטעמוא -- ענליוו ,קסנימ ,קסּבעטיװ ןיא ןלאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ עשיטסינומָאק יד ןילגסיורא
 רעד עֶסערּפ רעשיטסינומַאק רעד ןיא טרָאװ םוצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא
 .טעָאּפ-רעטעברא

 ןוא ןָאט ןופ גנורעדנע ןא עיזעַאּפ רעד ןיא ךַײלג ריא טקרעמ ראפרעד עקאט ןוא
 / ,קיטאמעט

 טַײהַײרפ טסייה סָאװ ,ט?יפרעד לָאמ ןטשרע םעד טָאה לענאבראבא .מ רעטעברא רעד
 :גנורעטסַײגאב טימ לופ טגניז רע ןוא וועטנָאי-רעטעּברא ןא ןופ

 טלעװ רעד רַאג ףא טנַײה װעטנָאי א
 ,קילג רעניימעגלא ןא
 טלעווק ןבעל סָאד ,טמָארטש ןבעל סָאד
 טלעטשעגּפָא טרעוו טנַײה טעברא יד
 ,קירבאפ ןיא ןוא טכאש ןיא
 טפאש סָאװ רעד ןוא טיוּב סָאװ רעד ןוא
 ,סאג ןיא סיורא ץלָאטש טימ טנַײה טייג
 :טפארקנזיר טימ ,טומ ןדלעה טימ
 ,"טפאלקשראפ ןַײז וצ זדנוא ןיוש גונעג, --
 .סאה טימ םיטש קיטכעמ ןַײז סיוא טפור
 ,דימ טינ טרעװ ןוא טמָארטש ןבעל סָאד
 ןעגנאווצ יד ןופ ךיז טַײרּפאּב
 דילג וצ דילג ןסָאלשעג טסעפ ןוא
 דיל-טַײהַײרּפ ןַײז טפול יד טכליהראפ
 !ןעגנאזעג עקיטכעמ טימ

 .(רָאי 1918 ןופ 1 .מונ ,"רעטעברא רעַײרּפ,) |

 -רעטעברא ןא, לענאבראבא .מ טקורד "רעטעברא רעַײרּפ, רעמונ ןקיבלעזמעד ןיא
 -פמאק טימ לופ ,שינערעקרעביא רעלאיצָאס רעד רעביא גנורעטסַײגאב טימ לופ .,"שראמ
 ָאטינ .טַײהַײרּפ רענעברָאװרעד רעד ראפ ןבעגוצּפָא ןבעל סָאד טַײקטיײרג ןוא טַײקיטסול
 םוצ ףור ןגעוו טדער ערוש עדעי-- טרעקראפ .ןעּורּפָא ןלעװ ןופ ,טַײקדימ ןופ ןעמיס ןייק
 ,ףמאק ןיא טרעטסַײגאב יז ,ףמאק

 ןעייר ענעסַאלשעג ,עגנע ןיא ,רעדירב,
 .ףוא טייטש םעַײנ םוצ ןּבעל םוצ
 --ןעייוו ייז ךעלרע יװ ,סענָאפ יד רָאנ טעז
 !ףור רעדיווטעי וצ רָאנ טכאוורע

 ,ןבראפ עקיטולב יד טימ ןָאפ יד רָאנ טעז
 ,טיור זיא יז יװ ,ןַײא רָאנ ךיז טקוק
 ןבראטש וצ טַײהַײרפ ראפ עליפא זדנוא ןעװ ןוא
 .טיוט םוצ קיטומ רימ ןעײג ןאד

 ןטיױנ עכעלקערש טימ ,רעגנוה ןוא סערָאצ טימ
 ,ללנאריט יד זדנוא טָאה טקיטשעג
 ןטייק יד ןסירעצ רעביג רעד טָאה ךָאד רָאנ
 ,ילרפ זיא ןרָאװעג טפאשטכענק ןופ ןוא

, 

 ןיא טקישעג ןעגנולייצרעד ערעדנא עקינייא ןוא רעדליב-עמָאכלימ ענַײז טָאה טילעארזיא .ש 'כ רעד (1 ,
 רעד ןגעק טמיטשעג שירעגירק וצ ןעוועג ןענַײז יז לַײװ :טקורדעג טינ ייז ןעמ טָאה טרָאד ."רעקעוו, ןשידנוב
 ."זעַיצנעדנעט, וצ ןעוועג ייז ןענַײז לאלכיב ןוא עמָאכלימ
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 ןעניורק ךיז ןגיוו סע ,ןענָארט ןרעטיצ'ס
 .טניר סע ןוא טולב רָאג ךיז טסיג סע
 ןעניולאב ךַײא טעװ עמ ,עטניורקעג רעקנעה ,ךא
 ,טנידראפ טָאה ריא יװ רָאנ יוזא

 ןסאמ-רעטעברא יד ראפ געװ רעד רעטײרב ןוא
 .טַײרטש ןיא ןעײג עכלעװ ,יד ראפ
 ןסאה רימ ןעוט סָאד --ןגעק זיא סָאװ ,ץלא ןוא
 .טַײז א ןָא ּפָא ךַײא טרעק--קעװא

 .(-ָא .ב .זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא) |

 ,ןעמוקאב טָאה רעטעברא רעד סָאװ ,טַײהַײרפ רעסעמע רעד טימ גנורעטסַײגאּב יד
 ' .טַײצ רענעי ןופ עִיזעַאּפ רעד ןיא טרָא ןסיורג ץנאג א ןעמונראפ טָאה

 ןופ "ןרעטש, ןיא ,רעשטיװָאקלָאװ .י ,ועשזר ןופ רעטעברא רעגנוי א טקורד טָא
 א :דיל אזא ,קסנימ ,1918 רעבאקעד ןטס4

 ?טציא טספאש וד סָאװ ,טלעװ יד ,רעטַײרפאב ,טינ טסנעקרעד
 ןעמאלפ ןיא טרעקאלפ טרָאד ,ןטניה םוא ךיז קוק טינ
 -- רעביור ןוא רעשרעה ןוא .טפאשטכענק ןיא ןטכענ ןַײד
 ,ןעמאזוצ ןבילקראפ רעַײפ רעד יײז טָאה טרָאד
 ,ןלאפ ןוא ןלאפ עטסקיטכעמ ןעגנוטסעפ יד
 ..*ןדניוושראפ סנטָאש יװ ,םיכָאלעמ ,רעשרעה ןוא
 ןלאש טציא עמיטש ענעגייא ןַײד רעכעה לָאז
 .ןדניצ טנַײה רעַײּפ ןַײד רעטַײװ ןוא רעטַײװ לָאז

: 

 ןזַײװ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ןויטָאמ עכלעזא ןוא רענעט עכלעזא זא ,ךיז טייטשראפ
 טַײהַײרפ ןייק ןעװעג .טינ זיא רעטעּברא םעד ןופ טַײהַײרפ יד .עסערפ רעשידנוב רעד ןיא
 טָאה רע .טרעטסַײגאב טינ םיא טָאה יז ,ןעיירפ טנעקעג טינ םיא טָאה יז ."דנוב,, ןראפ
 עקאט ןוא ,גנולמאזראפ-גנודנירג רעד ךָאנ ,טַײהיײרפ "רעשיטארקָאמעד ,, רעד ךָאנ טצכעלעג
 טקנעבראפ ןיוש (שעדיוכ ןבלעזמעד ןוא ןייא ןיא) טעָאּפ רעשידנוב רעד ךיז טָאה רעבירעד
 ןבעגרעביא ןוא סעציילּפ יד ןופ עסאמ יד ןעמענּפָארא ןיוש לי רע .גגונעדרָא ןוא ור ךָאנ
 .רעווָא ןופ עילידיא רעליטש רעד ךייז

 רעד ןופ רעטקאראכ-ןסאלק םעד טליפרעד דלאב טָאה רעטעברא רעשידִיי רעד
 ןופ "ןרעטש, ןיא דיל א ןיא יֹוא טבַײרש ,ןעמלאק ,רענייא .גנּוײרפאב רעשרעבאיטקָא
 :ןרעטש םעַײנ םעד ןגעװ רָאי 1919 ראוונאי ןט

 ןלאודָאּפ עיורג ,עמעֶרָא ןיא ךעלביטש ןיא
 .ןלאש רעקיטסול ,רעכעליירפ *א ךיז טרעה טרָאד
 ,ןרעיומ עקיטכעמ יד ,עסיורג יד ןעניוטש סע
 ןרעיורט ןוא ןצכערק ,רעניוװנַײא יד ןצפיז סע ּוװ
 ןכיוה ןיא למיה ןיא ןרעטש א ייז טקערש סע
 .ןכײצ רעד טַײהַײרפ ןופ יו ,ענס רעד יװ ,טנערב סָאװ

 רעד יוװ יוזא טינ ךיוא טַײהַײרּפ יד ןעמונעגפוא ןבָאה רעטעברא עשידִיי יד
 ןופ ,ףמאק ןופ טאטלוזער א זיא טַײהַײרפ יד זא ,טליפעג ןבָאה ייז .טעָאּפ רעשידנוּב
 ײז רָאנ .געװ םעד ףא רָאפ טייטש סע סָאװ ,טַײקרעװש יד טסּוװעג ןבָאה יז .ןטכאלש
 טקורדעג ןעװעג ןענַײז סָאװ רעדיל עלא ןיא ,טרעקראפ .ןקָארשעג טינ לָאמנייק סע טָאה
 -רעביא ןא ןוא ףמאק םוצ ףור א קידנעטש ריא טָאה ,עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא
 .קיבײא ףא געװ רעד טנערבראפ זיא קירוצ ףא זא ,ליפעג ןקידנגַײצ

 ;רָאי 1920 טסוגװא ןט-11 ןופ "ןרעטש, ןיא וועלעדניה .ש טעָאּפ רעגנוי א טבַײרש טָא

 רעגירק רעטיור רעד

 ו ןרעטש ןטיור ןופ ץנאקג טימ טרוּפרוּפאּב
 טנאה ןיא רעװעג טימ ,ץראה סָאד טדימשאב טומ טימ
 ןרעגאב ןקיטכיל לופ ,ליצדנע םוצ ,סיורָאפ
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 .דנאל וצ דנַאל ןופ טסיירד רע טרישראמ
 ,ןטכערעג ,ןכעלקילג ןבעל ראפ טפמעק רע
 לאעדיא סנשטנעמ ראפ ,ןקיבײא םעלָאש ראפ
 ןעכענ ןופ עטלגָאװראפ טכענק יד ַײרפ ןרעוו'ס ןוא
 .לאטיּפאק-עקוװאיּפ ןקיטולב ןופ קורד ןופ
 ,ןעמוק ןַײז אֹּב ןלאפ ןוא טנעוו-עסיפט ןכארק סע
 ,טנַײּפ-רעקירד ןזייב ןופ ןעגנוטסעפ ןרעװו טרעטעמשעצ
 .ןעמּוװשראפ רע טרעװ טכיל ןוא דיירפ-ןגרָאמ ןעמאי ןיא
 טנײש ןוא ףוא טייג ןוז יד ,ךיז טרעטִילל למיה;רעד
 רעגיז ראפ רעקיבייא ןא ,גָאט א טייג סע ,ארוה,
 יירעפאלקש ןופ טזיילרעד ,ןָאפ עטיור יד ךיוה טּביײה
 ,רעגירק-סטַײהַײרּפ רעטיור רעזדנוא ןבעל לָאז
 םײל יד טולב ןגײא טימ טענק סָאװ
 "!יובעג-טלעװ םעַײנ ראפ

 .(.ָא .ב .זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא)

 ןיא טינ טרעטסַײגאב טָאה ,יימרא עטיור יד ,"רעגירק-סטַײהַײרפ, רעטיור רעד
 ןיא ןעגנערב רעדיל עכלעזא טנעקעג ןטלָאװ רימ .טַײצ רענעי ןופ רעטעברא יד ןופ טעָאּפ
 ןוֿפ דיל ןיײא זיולב ןעגנערב ןוא ןצענערגאּב ןזומ רעבָא ךיז ןלעװ רימ ,רעקילדנעצ יד
 טָאה עמָאכלימ יד סָאװ ,טסיגימָאק ןקירָאינצפופ א ,שטיװָאמארּבא עילע טעָאּפ ןגנוי א
 ןיא .ָאּבמאט ןיא ןפרָאװראפ םיא ןוא לטעטש ןשיסורסַײװ ןַײז ןופ ןסירעגסיורא םיא
 קיצנייא ןוא ןייא ןַײז טקורדעגּפָא רע טָאה רָאי 1919 ןופ 5 .מונ "טלעוו רעשיטסינומָאק, רעד
 םורא םישָאדאכ עכעלטע ןיא זיא רע .(יימרא רעטיור רעד טעמדיוועג) "ןעייג רימ,, דיל
 ;ףיט ןופ ןברָאטשעג

 ;דיל ןַײז זיא טָא

 ,ןזיּפש יד ןציִלֹּב סע ,ןדרעװש יד ןעלקניפ סע,
 ןזיר עטרעטסַײגאב-סטַײהַײרּפ יד ןענַײז רימ
 ןענָארט יד ןכערב ןוא רעשרעה יד ןטיוט רימ
 .ןענָאפ עטיור טולב טימ ןעייג רימ ,ןעיײג רימ

 טכאנ יד עטיור ןלעקאפ טימ ןדניצ רַימ
 .טכאלש א ךיז טנערבעצ ,ןעמוק רימ רָאנ ּוװ ןוא
 רעטיצ ןיא ןוא קערש ןיא םינָאס יד ןעלפייווצ סע
 .רעטיר עטרעטסַײגאב-סטַײהַײרּפ ערעזדנוא ראפ

 טיוט ןוא רעַײּפ ךרוד ןעײג רימ ןעײג רימ
 ,טײרּפשראפ רענרעד טימ זיא געװ רעזדנוא רעמ סָאװ
 .טמאלפעצ טרעװ גיז םוצ ןליװ רעד רעקראטש ץלא
 "טמאצראפ קיבײא ףא ןיא קירוצ ףא געוֶו רעד

 .(.ָא .ב .זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא)

 -סיוא טָאה ,"דנוּב , ןופ ּפעק-ןּפראק יד ןענאטשראפ טינ גנאלנרָאי ןבָאה סע סָאװ ,סָאד
 .שטיווָאמארבא עילע לטאי-רעטעברא רעקירָאלנצפופ רעד טליפרעד ןוא ןענאטשראפ טנכייצעג

 -טּפיוה רעד זיא רעדיל עטריטיצ עלא ןיא זא ,ןקרעמאב וצ טנאסעַרעטניא זיא סע
 ,קנאדעג רעד ,טַײהַײרפ רעטרעבַארעד רעד ראפ ןבעל סָאד ןבעגוצּפָא טיײקטיירג יד וויטָאמ
 עסעמע יד ךיז ןגָאלשדעד וצ ךעלגעמוא זיא טולב ענעסָאגראפ עקיזָאדיד ןָא זא
 ,טַײהַײרפ

 טָאה ןעגנוזעג ןוא .עס אמ יד ןעגנוזעג טָאה דָאִירעּפ ןטשרע ןקיזָאדמעד ןיא ,ָאזלא
 .ָאש עשירָאטסיה יד ,גָאט רעשירָאטסיה רעד טרעדָאפעג טָאה סע סָאװ ,ץלא ןגעװ יז

, 
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 -מוא -- ןפירגאב עקיטציא ערעזדנוא טול --לָאמטּפָא ,ךאפנייא ,טעשָאּפ ןעגנוזעג טָאה עמ
 .טפארק ןוא גנורעטסַײגאּב רעקידלאוג א טימ קידנעטש רעבָא ,וויטימירּפ ןוא ןפלָאהאּב

 ...ןעלמיה עטיור ,סנקלָאװ עטיור,
 ,טיור ךיז טבראפ סעלא ,סעלא
 למיוועג ןיא רעפרעד ןוא טעטש
 .טײרּפשעצ ַײרּפ עטיור רענעפ

 ןלארטש עטיור ,ןרעטש עטיור
 טכענק ןדעי ןטסיירט ךעלביל
 ןלאפעג טינ ,קיטומ ,קיטומ
 ."טכער ןוא טכאמ ראפ ףמאק ןיא ץלָאטש

 .י 1920 ,רעבאקעד ןט-23 ,"ןרעטש , ,יקצאטסָאב ,ה

 יד דָאירעּפ ןטשרע םעד ןופ עיזעָאּפ רעד ןיא ןבעגעגּפָא טרעװ טרָא ליפ רעייז
 ףמאק םוצ ףור ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןענַײז רעדיל עקיזָאדיד ךיוא .טנגוי רעד ןוא רעדניק
 ,גיז ןקיטליגדנע םעד ןיא ןביולג ןטסעפ ןקיבלעזמעד טימ

 קסּבעטיװ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ ,"סעילאווכ, טנגוי רעד ןופ לאנרושז ןיא
 :טנגוי רעד טעמדיוועג ,דיל א ןיקניב .ג טקורד ,רָאי 1920 ןיא

 ,טנַײרפ רעביל ןַײמ,
 טנַײה ,רעוואכ ןַײמ
 טַײז א ןָא ןייטש
 ,טַײצ יד טינ זיא
 טמוק עילאווכ יד
 סעקייפס ענַײד וצ
 , קע ןא ךאמ
 רימ טימ םיווש ןוא
 .גערב ןטַײװ םוצ

 ;ןאמוועל .ש טבַײרש "סעילאווכ, רעמונ ןבלעזמעד ןלא|

 טנגװ רעד ןצ

 ןפיש-םימאי עטַײװ ךרוד גערּב-ףעשיק םוצ,
 .טרעשאב ךַײא זיא
 ןפיר-רענייטש ענכאמ א ךַײא טָאה טסיזמוא
 ,טרעווראפ געוו םעד

 ;טקידנע ןוא

 ןגָארטרעד טעװ ריא ,ףיט ןצראה ןיא טגָארט ריא
 ,ןַײש עטיור יד
 ןגָאטראפ ערעַײא ןופ לעה יד טשטנעבעג
 !ןַײז רעַײא ןופ ןוז יד

 !טריראב ןענַײז סָאװ ,סעמעט לאלש ןצנאג םעד ןפעשוצסיוא ךעלגעמוא זיא סע
 ןבָאה ןסאמ-רעטעברא עשידִיי יד .דָאירעּפ ןטנַאמרעד ןביוא םעד ןופ רעדיל יד ןיא ןרָאװעג
 רעטלא רעד טימ ףמאק רעד ::דנאל ןופ ןבעל ןיא גנונַײשרעד רעדעי ףא ןפורעגּפָא ךיז
 -מאק-ייזראפ יד ,גנוטעבראאב-דרע ןופ עגארפ יד ,םזילאקירעלק ןגעק ףמאק רעד ,טלעוו
 - סעגארפ ערעדנא רעקילדנעצ ןוא םיװיױטמָאי עשיראטעלָארּפ יד ,גָאט-ןעיורפ רעד ,עִינאּפ
 ןוא ,עיצײלָאװער רעד ראפ סעגארפ עקיטיינ-ןבעל ,עקיטכיוו רעייז ןעוװעג ןענַײז ץלא סָאד
 ערעַײז ראפ סעמעט ןיא טלדנאווראפ יז טָאה עסאמ-ןטעַאּפ עשיראטעלַארּפ יד ,עסאמ יד
 ,טנעקעג טָאה יז יװ ,ןעגנוזאב ייז טָאה יז ,רעדיל עקידנרעטסַײגאב ןוא עטרעטסַײגאב

 טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,לעָארסִיי םענייא ןופ דיל ןייא זיא טנאסערעטניא רָאג זיב
 ןלעטשנגעק לָאמ ןטשרע םוצ טוװּורּפ דיל יד .רָאי ןט-1921 טראמ ןט-18 ןופ "ןרעטש, ןיא
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 סיצמאט םעד ןבעג טוװּורּפ רָאטװא רעד .רעטלא רעד עיזעָאּפ ערענָאיצײלָאװער ,עַײנ יד
 םארנָארּפ ןימ א ןקרעמנָא ןיילא טימרעד ןוא עִיזעָאּפ רעשיראטעלָארּפ-רענָא;צילָאװער ןופ

 :ןצנאגניא דיל עקיזָאדיד ןּביג רימ .עִיזעָאפ רערענָא;צילָאװער .רעד ראפ

 ענומָאק ןופ לגילפ םעד רעטנוא
 ...עזומ ןַײמ
 ...ןעגנאזעג םערוטש טימ ענומָאק יד גניז ךיא
 ,ןעגנאלש יװ קיטפיג ןוא ,ןזיּפש יו עפראש ןוא
 ,ןעגנאלראפ עטסיירד ןופ ןעמאלפ ןיא ןריובעג
 ..ןעגנאלק עקיטכעמ יד עפראה ןופ ןסילפ סע
 דיל רעטלמישראפ רעטלא רעד ןופ ךאל ךיא
 !דימש ךיא ...טפנוקוצ זיא עזומ ןַײמ

 ,רעַײרפ א רעלדָא ןא יװ ,ךייה רעד ןיא ּבעוװש ךיא
 רעַײפ ןקיליײה םעד ןופ לאווק א זיא טרָאװ ןַײמ
 ,רעַײנ א למיה ןיא ןרעטש א זיא לעז ןַײמ

 ,רעַײרטעג א קלָאפ םענופ טריה א זיא ףור ןַײמ
 ,דיל עקיבייא סָאד ,ענומָאק יד גניז ךִיא
 !דימש ךיא ...טַײהילרפ זיא עזומ ןַײמ

 ןטאמראה דלעמ-טכאלש ןיא ןלָאהרעדיװ דיל ןַײמ
 ,ןטאדלָאס עטיור יד טלגילפאב רעַײפ ןַײמ
 טאר יד ןופ טכאמ יד ,ענומָאק יד גניז ךיא
 -- ןטארג ענרעזַײא ןופ עטַײרפאב יד טלעוו יד
 דיל עקיטכעמ ןַײמ ךיז טבעוו סע ןוא -- טַײרטש ךיא
 !דימש ךיא ...ןבעל זיא עזומ ןַײמ

 רעד ןופ ןעוו ,טַײצ רעד ןיא .ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזאב זומ טנעמָאמ ןייא
 ,עִיזעָאּפ רעד ןיא זיא ,טסַײג ןשיטסיניװַאש-לאנָאיצאנ טימ שעמאמ טראּפש עִיזעַאּפ רעשידנוב
 -אנָאיצאנ ןופ ָאטינ ןעמיס ןייק ,עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ
 ןעמוקאב עִיצילַאװער רעד ןופ טָאה רעטעברא רעשידִיי רעד .טסַײג ןלאנָא;צאנ ,עמעט רעל
 קיטכיו ןעװעג ןיוש זיא טציא ןוא עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד ןופ גנוזיילרעד עמוקלופ יד
 יז ,ןטיהנַײא יז :עִיצוילָאװעה יד ןעװעג זיא קיטכיו רעמ לָאמ טנזיוט .סָאד טינ
 ןופ טַײקכעלגעמ יד ןפאש וצ ריא ראפ ,םינָאס עלא ךופ ןגָאלשּפָא יז ,ןקיטסעפראפ
 ענעטירשעגרָאפ יד ראפ ךאזטּפיוה יד ןעוועג זיא סע סָאװ טָא -- גנולקיווטנא רעקידרעטַײװ
 טקנופנערּב ןיא ןענאטשעג ןענַײז סעגארפ עקיזָאדיד ןוא .טאיראטעלָארּפ ןופ ןטנעמעלע
 עלא טעמדיװעג טעָאּפ-ןסאמ רעד טָאה ײז .טאיראטעלָארּפ ןשידִיי ןופ ןסערעטניא יד ןופ
 .סעִיצָאמע עטרעטסַײגאב ןוא ןעקנאדעג ענַײז

 -אנרעטניא םעד טליפרעד דלאב טָאה טאיראטעלָארּפ רעשידִיי רעד ,רעמ ךָאנ
 יז זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .עִיצוילָאװער רעד ןופ רעטקאראכ ןלאנָאַיצ
 .עשיסור א רָאנ טיניװ ר ָא נ ןריטסיסקע ןעק יז ןוא ,עִיצילָאװער עשיסור א רָאנ טינ זיא
 טאיראטעלָארּפ רעשידיי רעד טָאה עַיצוילָאװער רעד ןופ טסַײג ןלאנָאיצאנרעטניא םעּד
 ,רעקילדנעצ יד ןיא ןעגנערב טנעקעג ךיוא יז ןטלָאװ רימ .רעדיל ליפ רעייז טעמדיוװעג
 .ןגוצסיוא ןוא רעדיל עכעלטע טימ זיולב ןענעגונאב ןזומ ךיז ןלעװ רימ רָאנ

 -יולק .ז טקורד ,4--3 .מונ "טלעוו רעשיטסינומָאק רעד ןיא ,רָאי ןט-1919 ןיא ךָאנ
 ןופ טנאסערעטניא רָאג זיב זיא יז לַײװ ,ןצנאגניא רעביא ָאד ןקורד רימ סָאװ ,דיל א סומינ
 ןצנאג ןטימ ,רעװַא ןטימ ןסַײרעצ ןַײז ,סנטשרע ,טרימאלקַארּפ טעָאּפ רעד :םימַײט יילרעייווצ
 טגניז ןכארּפש על א ףא -- ,סנטייווצ ,ןוא דיל-טפאשטכענק רעד טימ -- רעװָא ןופ טְסַײג
 :דיל עבלעזיד ןוא ןײא ןעמ

 רעדיל עטלא יד טנערבראפ בָאה ךיא,
 טַײצ-טפאשטכענק ןיא ענעגנוזעג
 רעװַא טימ ןסירעצ בָאה ךיא
 ,..טַײװ ץנאג םיא ןופ קעווא ןיב ןוא
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 ,םיװָאסק עטלא יד טנערּבראפ ּבָאה ךיא
 ;ווירב-סעכִיי ןטלא ןַײמ (.ָא .ּב .םאטטאנימ "ייז טימ ,) םיא טימ
 ,ענישאמ-טלעװ ןופ ןיב'כ לפַײרש א,

 .ויטקעלָאק ןופ דילג א ןיב ךיא

 ,דעװש ןוא ,סור ןוא ,זיוצנארפ ,שטַײד רעד
 = דיי ןעא קעהג רעה טעל רעד ןיפ רעד
 ,קרָאי-וינ ,םױר ,ןאפאי ,דגאלגנע ןיא
 | | .דיל ןײא טציא עלא ןעגניז רימ

 .(יִא .ב .זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא)

 (6 קישטנאמכאר .ז רענייא טקורד רָאי ןט-1919 לארוועפ ןט-5 ןופ "ןרעטש, ןיא
 ;דיל אזא

 : רעדיוו עריל עטלא ןַײמ בָאה'כ,
 ןעמונעג טנאהרעביוצ ןַײמ ןיא
 רעדיל עדנרעביוצאב ןוא
 .ןעמּוושעצ טפול ןיא ךיז ןבָאה

 ֹ ןדרָאקא עשלמיה ריא טבעװש
 ןבעל סע ּוװ ,רעטרע יד ןיא
 סנטָאש-ןשטנעמ טעטכענקראפ קראטש
 ןבערטש א ןָא ןוא ליצ א ןָא

 ןעגנאלק-רעביוצ ריא ןיהא טבעווש
 רעַײפ ןוא טומ טרָאד טייזראפ ןוא
 רעפמעק עַײנ ןייטשפוא ןלָאז'ס
 .רעַײט ייז זיא טַײהַײרפ יד סָאװ

 * ' ןרעטשעצ ץלא ןלַאז ײז ןוא
 ןדימש טפנוקוצ עַײנ א ןוא
 עלא ןשטנעמ ןלעװ סע ּוװ
 ןריהפ'ןוא קיקג ןײא ײרפ ןבעל

 .(-ָא .ב .זדגֹוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא)

 ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ ,רָאי ןט-1920 ןופ 2--1 .מונ "סעילאווכ , לאנרושז ןיא
 , :דיל אזא ןיװַאדוי .מ טקורד ,קסבעטיוו

 ...!טנאה עגנוי יד ףיש ןַײד ןופ רעדור םוצ
 קילג עטיור-קיטולב טימ םיא לגיזאב
 קילב ןטגנערטשעגנָא ןַײד ךָאנ םיא .ריפ ןוא
 ,דנאל ןטַײװ ןיא
 ךיז טרעטאמ טַײהַײרפ ּוװו ,םוטעמוא ןוא
 ,טכאנ רעד רעד ןופ ךעשיוכ ןיא
 טכאמש טנגוי ּוװ
 --ּפָאק יד רָאד-רעווייק ןטלא ראפ טגיינ ןוא
 ּפָא ךיז לעטש םענ
 םאלפ קיטולב ןוא ןָא לקאפ ןַײד דניצ ןוא

 -ָאװער רעד ראפ םיא ןבָאה רימ .רעַײנ א ןצנאגניא קישטנאמכאר .ז טעָאּפ ןופ ןעמָאנ רעד זיא זדנוא ראפ (}
 -ריבניילק עטלא יד סָאװ .,יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא רע זיא רעשפע .טנגעגאב טינ רוטארעטיל רעד ןיא עֶיצויל
 רעד סָאװ ,גנֹומיִטִש יד טנאסערעטניא זיא סלאפנלא .טקורדעג טינ םיא טָאה קיטסילאנרושז ןוא עסערּפ עכעלרעג
 ."ןעמונעג טנאהרעביוצ ןַײמ ןיא רעדיוו עריל עטלא ןַײמ בָאה'כ , :סערוש ייווצ עטשרע יד ןיא סיורא טגָאז טעָאּפ
 ןבירשעג טינ רָאג רעדָא ןרָאי ןופ ףיולראפ ןיא ןבָאה סָאװ ,רעבַײרש ליפ רעײז טקעדעגפוא טָאה עַיצילָאװער יד
 .טקורדעג טינ יז טָאה עמ ןוא ןּבירשעג ןבָאה יז .רעדָא



 ,םאי ןפא לזדניא ןדעי אב
 גערב ןפא לטעטש ןוא טָאטש רעדעי אב
 טלעװ רעצנאג רעד סיוא שידירעמ ַײרש ןוא
 ,טלעצ רעדעי ןיא ןַײרא ייז טימ גנירד ןוא
 געװ רעדעי ףא
 געטש ןוא
 ףור דנאטשפוא ןא וצ ןוא
 ףוא רעקאלפ ןוא
 רעַײּפ שילעה םעד
 ,רעַײנ טַײצ-ףמאק ןופ

 ."ןרעטש, ןבלעזמעד ןיא ,לארוועפ ןט-26 םעד ,רָאל 1921 ןיא ,רעטעּפש ןיוש טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,דיל א ןופ עטאטיצ ןייא ךָאנ

 ךעדזימ ןוא װערַײמ ןיא ךָאנ טכענק יד ןטכאמש סע;
 ,טור ןופ טפאשרעה ןיא
 ןליו ןופ טַײקטסעפ יד ןדימש ייז ןעייג רימ

 .טומ ןופ טַײקצלָאטש יד :

 סענידעמ עלא ןיא טַײהַײרפ יד ןגָארט רימ
 .טירט א טָאה שטנעמ ּוװ
 ןעגנילק םוטעמוא טעװ ןגרָאמ ןקינוז ןיא
 ,דיל סָאד טַײהַײרפ ןופ

 .,עמעט רעבלעזרעד ןוא ןייא םורא ןריזינ -אגרָא ןטעָאּפ יד סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןשיװוצ קעליב רעקידנעַײרש .רעד רעטעליוב ךָאנ זיא ,ףיונוצ ןלאפ ייז ּוװ ,טרָאד עקפאד רעבָא .ןטעָאּפ יד אב סעמעס יד ףיונוצ ןלאפ טּפָא ץנאג .םָאהט רעבלעזרעד טגיל סעמעט עלא ןיא טײלָאסבא .ןטעָאּפ יי?רעייווצ יד ןשיװצ םָאהט רעלאסָאלָאק א טגיל םזילאנָאיצאנרעטניא ןוא םזילאנָאיצאנ ןופ עגארפ רעד ןיא רָאנ טינ ןוא ,רעשיטסינומָאק רעד ןיא סעמעט-ףמאק עטרעטסַײגאב ,עלאנָאיצאנרעטניא--עסערּפ רעשידנוּב רעד ןיא סעמעט עלאקירעלק טכע ןוא עשיטסיניװָאש-לָאנָא;צאנ טָאטשנָא
 ,דיל רעקיזָאדרעד ןופ ןזרעפ ייוװַצ זיולב ןעגנערב ןלעװ רימ .גרובמעסקול ןוא טכענקביל ןופ רעווייק ןקידלּפאצ-שירפ ןאד םעד ףא -- רעווייק-רעדורב רעדנא ןא רָאג ףא טגָאלק "ןרעטש, ןופ טעָאּפ רעד ...עיווקילער עלאנָאיצאנ ןימ א רעווייק-רעדורב רעד זיא םיא אב ..."דיישרעסנוא ןייק טרָאד ןכאמ םיגָאה -נימ ןוא ןטיז ,ןבױלג, ּוװ ,טעָאּפ ןשידנוב םעד אב טרָא רעקיצנייא רעד זיא סָאד .ךַײר ןעמולב טימ טריצעגסיוא זיא סָאװ ,רעווייק-רעדורב םעד ףא טגָאלק ןאמרעביל טעָאּפ רעד ."ןדלעה ענעלאפעג , :עמעט רעד ףא רעדיל ייווצ ןכַײלגראפ וצ טנאסערעטניא זיא סע '

 ןגיינ רימ ןוא ,ןעינק רימ ןוא;,
 ...םירָאװק יד וצ סענָאפ ערעזדנוא
 ...ןזיר עקראטש ...סענַאברָאק ייווצ
 !םערָא טינ ךָאד ןבַײלּב רימ רָאנ

 ןעייר יד ךיז ןסילש רעגנע
 רעַײּפ שילעה טנערב ףמאק רעד ןוא
 6 ,.,םישיודק-םיסיימ ...םירָאװק עשירפ
 ...ןרעַײט טַײז ריא !קיליײה טַײז ריא

 .(ףעלא .י .1919 ראוונאי 19 ,"ןרעטש;)

 .ןבירשעג טינ טַײהרעמ רעקידנגעוורעביא רעיײז ןיא רעסַײװ ןבָאה ,רעהא זיב טכארּבעג ןבָאה רימ ןגוצסיוא רעדָא רעדיל סעמעװ ,ןטעָאּפ יד .םאש א ךָאנ בילוצ ןטעָאּפ ייווצ עקיז -ַאדיד ןעגנערב רימ .עיצילָאװער יד ןעמענאב ןפיט ןוא גנורעטסַײגאב ןופ דליּב עניימעגלא סָאד ןצנאגראפ ןלעװ סָאװ ,ןטעָאּפ ייווצ ךָאנ ןופ ןגוצסיוא ןעגנערב ָאד ןלעװ רימ
 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 רשי 0: 18

 -נַײרַא ןבָאה ןוא ,ןבירשעג רעטַײװ ךיוא ןבָאה ,ןטנוא ןעגנערב רימ סָאװ ,ןטעַאּפ ייווצ יד
 .דנאלסורסַײװ ןופ רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןכירטש עקיטראנגייא ערעייז ןגָארטעג

 ןלעװ רעטעּפש .קיראכ יזיא טעָאּפ רעטסּוװאב רעזדנוא זיא סָאד -ןיבמעז יוזיא
 ,קיטכיוו רעייז רעבָא ןענַײז רעדיל עקיזָאדיד .קרעװ ענַײז ףא יונעג ץנאג ןלעטשּפָא ךיז רימ
 רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר יד ןזַײװ ייז ןוא טעָאּפ םעד ןופ טירט עטשרע יד ןזַײװ ייז לַײװ
 ןגוצסיױא עקינייא שטָאכ רימ ןלעװ רעבירעד .גנופאש ןַײז ןעגנאגעג רעטעּפש זיא סע
 טעָאּפ םעד ראפ ַײס שיטסירעטקאראכ רעייז ןענַײז ייז .רעדיל עטשרע ענַײז ןופ ןעגנערב
 .עכַאּפע רעד ראפ ַײס ןוא

 סיורג טימ זיא רע .ןרָאװעג ןרָאבעג םערֹוטש-עִיצילַאװער םעד ךרוד זיא קיראכ
 זיא רע .טליפרעד דלאּב םיא טָאה ןוא םערוטש םעד ךרוד ןרָאװעג טזיורבעגפוא דיירפ
 רעד ןופ "ךָאנ; ןוא "זיב, םעד טליפרעד טָאה רע .עיצײלָאװער רעד טימ ץלַאטש ןרָאװעג
 / קיראַּכ .ןטכענ םעד ךיז ןיא ןגָארט עכלעוו ,יד טעּפשימראפ דלאב טָאה ןוא עִיצילָאװער
 ןוא ןענַאילימ ןיא ןענַײז סָאװ ,עטׂשרע יד ןופ רענייא זיא רע :טמיטשאּב דלאב ךיז טָאה
 :ןענָאילימ טימ

 עטצעל יד ןענַײז יז ,
 ןטכארט ןוא ןעלפייווצ ןופ
 עטצעל יד ןענַײז יז
 ,ןטכאנראפ לקנוט ןופ
 רָאנ טסבלעז ?קז ןענעק ייז
 ,..ןטכאראפ רעיורט ןיא
 "עטצעל יד ןענַײז יז

 ;רע ןוא
 ,עטשרע יד ןענַײז רימ
 ,ןלארטש עקינוז יד
 ,ןטַײרטש ןוא ןעמוק סָאװ
 ןלאפ ןוא ןגיז סָאװ
 ןיוש טעװ סע :ןסייוו ןוא
 -- ןלאפראפ טינ קילג רעד

 ...!עטשרע יד ןענַײז רימ
 .1920 ,15- 14 .מונ ?טלעוו .מָאק,

 יזיא טָאה ,קסבעטיװ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ ,"סעילאווכ, לאנרושז-טנגוי ןיא
 :ןבירשעג ןיבמעז

 רעביא ךיא ייג ןסאג ןענָאפ עטיור רעטנוא
 רעביפ-ןעמאלפ םענופ ,טרעקישראפ יװ ,ךיא ןיב
 ןענָאקלאב ןוא רעכעד ,ןסאג עטיור ,רעצעלּפ
 .ןענַאילימ יד ןיא ןסָאלשעגנַײא ךיא ןיב

 :יווא טקידנעראפ רע ןוא

 ,ןכָאפ ןוא ןרעטאלפ ןענָאפ יד ּפעק רעביא
 ןכָאצינ ןופ ןשיור ,ןכאוו ןוא ייז ןדייר
 ,ןסאגנ עטיור יד ףא ,סענָאפ עטיור רעטנוא

 ןופ עּפורג רעצנאג רעד ןיא .ןיווָאדוי עשיומ --טעָאּפ ןטייװצ א ןגעװ טציא ןוא
 ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ עגנוי יד ןשיוצ ,רעדיל ןבירשעג ןאד ןבָאה סָאװ ,ערעטלע ןוא ערעגניי
 ןעועג שערייפעב ןיװָאדוי זיא ,דנאלסורסַײװ ןיא זדנוא אב ןקורסיורא ןעמונעג ןאד ךיז
 ,לטעטש םעניילק םענעפרָאװראפ א ןופ ןיילא .טעַאּפ רעטספַײר ןוא רעטסקראטש רעד
 .-אבמוא ןא ,רענעגָאלשראפ א ,רעליטש א ןעוועג רע זיא ,ןבעל ןעמערָא-ךעלרעדיוש א ןופ
 סָאװ ,עוויוס עמעראוו יד ,עִיצװײלָאװער רעד ןופ ןבעל עקידנזיורב סָאד רעבָא .רענעפלָאה
 -עגפוא םיא טָאה ,סעבאגסיוא רעקסבעטיוו יד ןופ סע;צקאדער יד ןיא ןגָארקעג טָאה רע
 ,ןבירשעג ליפ רעַײז טָאה רע ןוא טרעטנומ
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 -ישראפ ןיא טקורדעג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ענַײז רעדיל עכעלטע ָאד ןעגנערב רימ
 ןעועג זיא סָאד זא ,ןסעגראפ טינ ףראד עמ .סעבאגסיוא עשיטסינומָאק עשידָאירעּפ ענעד
 סָאװ רָאנ טָאה רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ-רענָאיצײלָאװער רעזדנוא ןעוו ,קירוצ רָאי 10 טימ
 רעטסקראטש רעד ןעוועג ,טגָאזעג יװ ,ןיװָאדוי זיא טַײצ רענעי ןיא .ןצָארּפש וצ ןביױהעגנָא
 ןלעװ רימ .דיל א ענַײז טכארבעג ןביוא ןיוש ןבָאה רימ .עגנאלאפ רעשיסורסַײװ רעד ןופ
 .רעדיל ןופ ןגוצסיוא עכעלטע ךָאנ ןעגנערב

 ךיוה ןביוהעגפוא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןיּב ךיא,
 עמָאקענ ןוא דנאטשפוא ןופ ןָאפ-סטַײהַײרפ יד
 ךיור ןוא ביוטש ,ןטניװ ,ןגער ךרוד בָאה ןוא
 עמָאשענ ןוא ןעמאלפ טימ

 ,טכאלש ןיא יז ןגָארטעג |
 טכארבעג -- ןוא ןגָארטרעד
 --דילג-ןזלעפ ןצלָאטש ןופ ץיּפש ןטסכעה םעד וצ זיב
 ..."דימ ןרָאװעג טינ ןוא

 :(קסבעטיוו ,1920 לוי ןט-3 ןופ "ןרעטש,) דיל א ןופ גוצסיוא אזא רעדָא

 ןעמאזוצ ןטפעהאב ךיז דרע ןוא למיה לָאז,
 ,ןגער טימ ןוא ךיור טימ ,עצראווש טימ סעראמכ טימ
 .ןגעוו יד ןטישראפ רימ ביוטש טימ ןוא דמאז טימ
 ןעמאלפוא לקניוו ןַײמ ןצילב עקיטולב טימ
 ןגיובוצנַײא ץלָאטש ןַײמ ,לסקא ןַײמ ןקירד ןוא
 ?ןיילא ןשרעה ןעד טסליוו ,שטנעמ ,וד :ןגערפ ןוא
 ןגיוא יד ןיא ןַײלג םיא סעזא קיטש טימ ךיא לעװ
 "!ןייגאב ךיז ריד ןָא ןיוש ןָאק ךיא :ןסישסיוא

 ןיא ךיוא טקורדעג ןעװעג זיא יז ,ןצנאגניא יז ןעגנערב רימ ,דיל עטצעל יד טציא
 .קסבעטיוו ,1920 ,ַײמ 29 ןופ "ןרעטש,

 ױורפ רע ד

 !ןצראה ןַײמ וצ טסורב ןַײד
 ,טנַײרפ ןַײמ ,ריד ךיא לעװ ןעקנעש ןוא
 טנַײה ןדנזיורב א ןופ ליפעג םעד
 .ןצראווש םעד רעװַא םעד ןַא וטסעװ ןסעגראפ ןוא
 דרעווש ןַײמ ןופ ץיּפש ןפא בָאה ךיא
 !טכארבעג גנילירפ א ריד
 .דרע'רד ןופ ןעמולב ענַײז סַײר ,םענ
 !טכארּפ ןופ ,גנילירפ ןופ סעכייר יד ןיוש סינעג
 ...טכאנ יד ןקערש טינ ךיד זָאל ןוא
 ,םעַײרפ םעד םעטַא םעד ןּפאכ לעוװ'כ
 ,קילב ןרעקיש ןַײד ןופ ץילב םעד ןעז ליוו'כ
 .םעַײנ םעד ןבעל םעד ןופ קילג םעד ןעמענאב

 טכַײלגראפ עמ ןעוו ,טכארבעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,ןגוצסיוא ןוא רעדיל עכעלטע יד
 ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז ייז זא ,ךַײלג ןעמ טעז ,רעדיל עטריטיצ עקירעביא יד טימ יז
 רעּבָא ןיוש ַײברעד טָאה סָאװ ,עִיצָאמע רעשירעלטסניק רעשערייפעב א טימ ןשטנעמ א ךרוד
 .קינכעט עטעבראעגסיוא עטמיטשאב א טאהעג

 ןופ רעכאווש א .ןבַײרש וצ טרעהעגפוא ירפ וצ ןיװָאדוי .מ טָאה ,ןרעיודאּב םוצ
 טַײקנכָארבעג יד ,ןבעל ןופ טַײקטראה רעד ןבעגעגרעטנוא ךיג ךיז רֶע טָאה ,רוטאנ רעד
 -ָאדוי .מ טווּורּפ סעידעי עקינייא טיול .רעדיל ייר רעצנאג א ןיא טליפעג ךיז טָאה םיא ןיִא
 שערייפעב זדנוא טלָאװ סָאד .(: עזָארּפ ןיא לָאמ סָאד .ןבַײרש וצ ןבײהנָא לָאֿמארעדיװ ןיוו

 ."?רעבאיטקָא, ןיא גַײװצ .ר .א ןופ ץיסָאנ א טיול 64
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 ןענִיװָאדוי וצ ןרעקמוא ךָאנ ךיז ןלעװ רימ .טעָאּפ א קעּפָאס ןָא זיא רע לַײװ ,טיירפרעד
 ןעגנוקריוו "עקיטַײז , ןגעוו ןדייר ןלעװ רימ ןעוו ,ןעלטיּפאק עקידנעמוק יד ןופ םענייא ןיא
 ,דנאלסורסַײװ ןיא עִיזעַאּפ רעשידִיי רעד ףא

 -פמאק עטנוזעג א ראפ סָאװ ,ןעז וצ זיא ,טכארבעג ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןופ
 ןופ ןצָארּפש עטשרע יד ןגָארטעג ךיז ןיא ןבָאה סע ןעגנומיטש עקיטסול-ןבעל ןוא עקיטסול
 טריּפורג ךיז ןבָאה ןטעָאּפ עשיראטעלָארּפ סעמעעב עטשרע יד .עִיזעָאּפ רעשיראטעלָארּפ רעד
 .רעשידנוב רעד םורא טינ ןוא ,עסערּפ רעשיטסינומָאק רטד םורא

,3 
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 ןלעװ רימ .טַײז רעדנא ןא ןופ עױעָאּפ יד ןטכארטאב ןווּורּפ רימ ןלעװ טציא ןוא
 -אטעלָארּפ רעקיטציא רעד ןופ ןעלצרָאװ יד ןכלעוו ןופ ,ןדָאּב רעד ךיז טניפעג ּוװ ,ןעעז
 .עקינעי רעייז ןגיוצעג ןבָאה עִיזעַאּפ רעשיר

 ןַײז טעװ סָאװ ,טקאפ ןטנאסערעטניא רָאג זיב א ףא ןַא ךיז רימ ןסיוטש ָאד ןוא
 םעד ףא ןפַײרגנָא קראטש ץנאג לָאמארעדיו ןזומ רימ ןעוו ,טציא דָארג קידנרעלאב רעייז
 -אשזראפ גנאל ןיוש טימ ,סעכיוק עטצעל יד טימ ךיז טפראוו סָאװ ,לגילפ ןקידנריזיטעטסע
 ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןגעק "טכאלש םענעדיישטנא ןוא ןטצעל ןיא , רעװעג ןטרעוו

 יד ראפ עִיזעָאּפ רעזדנוא ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא סעכָאּפע ייווצ טאהעג ןבָאה רימ
 -ָאװער רעטשרע רעד ןופ עכָאּפע יד .(עִיצילָאװער-רעבאיטקָא רעד זיב) רָאי קיצפופ עטצעל
 קידנקידנע ןוא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצכא יד ןופ רעפעגמוא קידנבײהנָא ,עֶיצויל
 רערענָאיצילָאװער רעקידנעילב רעד ןופ עכָאּפע יד ןעװעג זיא סָאד ,רָאי 1905 םער טימ
 -װעשטניװ .מ :עיזעַאּפ רעקיזָאדרעד ןופ רעקיסאלק יד ןעגנאגעגפוא ןענַײז'ס ןעוו ,עֶיזעָאּפ
 ןוא ,(דָאירעּפ ןטשרע םעד ןופ) דלעפנעזָאר סירָאמ ןוא רעװָאשװָאב .י ,טאטשלדע .ד ,יקס
 סָאװ ,ןטעַאּפ ערענעלק ןוא ערעסערג ערעדנא ?יפ ןוא ןעזייר .א טימ ןסָאלשעג טרעוװ סָאװ
 -ָא;צוילַאװער ןופ עדאיעלּפ עקראטש ןוא עסיורג א רָאג ןפאשאב ןבָאה ןעמאזוצ עלא יז
 ,רעטכיד עשיראטעלָארּפ ןוא ערענ

 רעד ןיא ליצ-טּפיוה רעד זיא עדאיעלּפ רעקיזָאדרעד ןופ רעייטשרָאפ עטסעב יד אב
 -נַײרא ןעמונעג ןאד ןּבָאה סָאװ ,סעמעלבָארּפ ערענָאיצילָאװער עסיורג יד ןעוועג עיזעַאּפ
 -ָאװע ר רעד ,טלאהניא רעד .ןסאמ עקידנטעברא ןוא -רעטעברא עטיירב יד ןיא ןעגנירד
 -עָאּפ רעד ןופ טַײז עלעמרָאפ יד ,רעקיא רעד ןעװעג זיא טלאהניא רערענָאיצויל
 ןכאמ יו ,סעיידיא-טפוה יד ןקירדוצסיוא רענעש ןוא רעסעב יװ ,לטימ א זיולב--עִיז
 ערענָא;צילָאװער עקיזָאדיד ןלָאז יוזא יו ןוא ,רעכעלדנעטשראפ סעיידיא עקיזָאדיד טָא
 .ןסאמ יד ךרוד ןרעו טליפרעד ךױא רָאנ ,ןרעװ ןענאטשראפ רָאנ טינ סעמעלבָארּפ

 ענעפורעג יוזא יד ,עִיצקאער ןופ עכָאּכע יד ,עכָאּפע עטייווצ א טאהעג ןבָאה רימ .ןוא
 עדאיעלּפ עסיורג רָאג א ךיוא ןבעגעג זדנוא טָאה עכָאּפע עקיזָאדיד .עכָאּפע-"סנאסענער,
 ."סעלא רעביא טסנוק, ןעװעג זיא ןימַײמינא רעייז סָאװ ,ןטעטסע ןטעָאּפ ןופ

 סלא עִיזעָאּפ ןגעװ טרעדליּפעג שעאר רעדנוזאב א טימ טָאה עדאיעלּפ עקיזָאדיד
 -ילוצ-טסנוק .עִיזעַאּפ רעד ךרוד ןגירק וצ טכוזעג ןעמ טָאה טַײקיבײא יד .ליצטסבלעז
 .ליצ-טּפיוה רעד ןעװעג ןטעָאּפ עקיזָאדיד אב זיא עמרָאפ .טָאג רעײז ןעװעג זיא טסנוק
 .ןבירשעג שירעלטסניק ,ןייש ןַײז לָאז סע יבא ,טּבַײרש עמ סָאװ ןגעװ קיטכיװ טינ זיא סע
 -נוא ,ךעלריטאנ ,ןעמ טָאה טַײקלארטיינ רעשיטאמעט רעטשרעמיולק רעקיזָאדרעד רעטנוא
 םעד רעטנוא .ןעקנאדעג ערענָאיצקאער ןוא עשיטסיניװַאש.לאנָאיצאנ עטכע ןגָארטעגרעט
 םענעסיבראפ א טריפעג ןעמ טָאה ,טסנוק רעד םורא טכאמעג טָאה עמ סָאװ למוט ןסיורג
 עמ זא .,סָאד טָאה ןסייהעג .טלאהניא ןשיראטעלָארּפ ןוא ןרענָא;צילָאװער ןדעי ןגעק ףמאק
 ןַײלא טָאה עמ ןּוא עִיועָאּפ ןוא רוטארעטיל רעד ןיא טַײקזעיצנעדנעט ןגעק ףמאק א טריפ
 .ןעקנאדעג ערענָאלצקאער .זעיצנעדנעט עמאס יד ןגָארטעגרעטנוא

 ,שעיוהעי ןעוועג ןענַײז עכָאּפע רעקיזָאדרעד ןופ רעייטשרָאפ ערענעלק ןוא ערעסערג יד
 ...ערעדנא ןוא ןרָאהניײא .ד ,סודַײנ .ל

 -קעּפסָארטער ,שירָאטסיה סעכָאּפע ייווצ טקיזָאדיד ןטכאיטאב רימ ןעוו ןוא
 ."סוזאק, ןשירָאטסיה ןטנאסערעטניא ןא רעייז ףא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ,װיט

 ןופ עכָאּפע רערענָאיצײלָאװער רעטשרע רעד ןגעװ ןלייטרוא ןלעװ טלָאז ריא ןעוו
 רעדָא עכָאּפע עקיזָאדיד טָא ריא טעװ ,קיטירק רעשידִיי רעד טױל עיזעָאּפ רעד
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 -ניה ןפא ןעניפעג יז ריא טעװ ,ןכוז קראטש יז טעװ ריא זא ,רעדָא ,ןקרעמאב טשינ רָאג
 ,רוטארעטיל רעד ןופ ףױה-רעט

 -נעזרעּפ עכעלטפאשלעזעג ןוא עשיטעָאּפ עקיבראפליפ ןוא עפיט ,עכַײר-קידלאווג אזא
 רעד ןיא עלָאר עלאסָאלָאק אזא טליּפשעג טָאה סָאװ ,יקסוועשטניוו סירָאמ יװ ,טַײקכעל
 ַײנ א ןצנאגניא ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ;קנאדעג ןכעלטפאשלעזעג ןשידִיי םעד ןופ עטכישעג
 -ניא םעַײנ א ןצנאגניא ריא קידנבעג ,עִיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטַײז
 טָאה סָאװ ;עמר ָאפ עַײנ א--זיא רעטנאסערעטניא ךָאנ סָאװ -- ןוא גנוטכיר עַײנ א ,טלאה
 ןקידנצנעלג א (שידִיי ןיא רעטעּפש ,שִייירבעה ןיא רעִירפ) רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןֿבעגעג
 -- ,ןָאטעילעּפ ןשירעלטסניק ןקידנצנעלג-לעמרָאפ ןוא ןכַײרטלאהניא ,ןקראטש א ןופ רעטסומ
 -ראפ ןצנאגניא קיטירק רעשידִיי רעד ךרוד זיא יקסוועשטניוו סירַאמ רעקיזָאדרעד טָא
 -גנוטַײצ עקידנטַײדאבמוא ,עניילק קילדנעצ א ןליײצנָא רעשפע טעװ ריא .ןרָאװעג ןגיווש
 עסערּפ רענאקירעמא רעד ןיא -- טַײהרעמ רעקידנגעוװרעביא רעד ןיא -- ןפרָאװעצ ,ןעלקיטרא
 ןעניפעג טינ לקיטרא ןייא ןייק טעװ ריא רעבָא .רעייגַײבראפ עשירעבַײרש עקילעפוצ ןופ
 יו ,רעקיטירק ענערַאװשעג עכלעזא אב ןעגנופאש עשיטעָאּפ ןוא עשירארעטיל ענַײז רעביא
 עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג יד טבַײרש גרעבניצ זא .סעװָאשכאמלאּב ןוא רעגינ .ש
 .רעטרעוו ייוװצ ןיא ּפָא םיא רע טרעטאפ ,טעָאּפ סלא ןיקסוועשטניוו .מ טנָאמרעד ןוא
 -קעפָאסנַא ןוא ןעגנוגיינ עשיטעָאּפ טימ, שטנעמ א ןעוװעג ןגרעבניצ טול זיא יקסוועשטנײװ
 ןופ םינָאמיס עטעליוב ךָאנ ןגָארט רעדיל, ענַײז רעבָא ,"טילקטבאגאב רעשירארעטיל רעקיד
 רעד ןיקסוועשטניוו .מ ּפָא טיג טרָא ןבלעזמעד טאמיק ...רָאג ןוא (! "םזילאיצַאס ןשיטנאמָאר
 ...ןָארטיצ .ש עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ "רעקירָאטסיה, רעטייווצ

 ,טעָאּפ--םענעפלָאהאבמוא טפָא ץנאג לעמרַאפ ,סעמע -- ןקראטש-לענָאיצָאמע אזא ןגעוו
 זיא ,ןסאמ עשידִיי סעריוד ףא גנוקריו עקידלאווג א טאהעג טָאה סָאװ ,טאטשלדע .ד יװ
 ךיוא סיורג-- ,טעָאּפ ןסיורג אזא ןגעװ .ָאטינ טרָאװ ןייק טאמיק קיטירק רעשידִיי רעד ןיא
 טינ רעקיטירק ערעזדנוא ןבָאה רעװאשווַאּב ףעסיוי יו -- ,ןעגנוכיירגרעד עלעמרָאפ ענַײז ןיא
 .רעטרעװ רָאּפ א ןבַײרשוצנָא ךיז ןעוועג ךעירטאמ

 יד טָאה עִיזעָאּפ רערענָאיצילָאװער רעד ןופ עכַאּפע רעצנאג רע ד ,רעמ ךָאנ
 רעקיזָאדרעד יז טָאה ,רעבָא ראפרעד .טקנעשעג טינ ךעלטַײז רָאּפ ןייק קיטירק עשידיי
 ,קידנעייגַײבראפ ןפרָאװעג עִיזעַאּפ רעשידִיי רעד ןופ עכָאּפע רעטסקידנצנעלג ןוא רעטסכעלרעה
 -ארפ עקידנקידיילאב ןוא עקידנטכאראפ רָאּפ א ,ןצַײרד-ןוא-ןצכא עשירארעטיל ןגעוו קידנדייר
 יד טכליהעגּפָא ךָאנ ןבָאה ןסאג יד ףא ןעװ ,רָאי ןט-1908 ןיא טבַײרש רעגינ .ש סייב .סעז
 ןעװעג ךָאנ ןענַײז ןסאג יד ןעו ,עִיצײלַאװער רעזעידנארג רעד ןופ ןעגנאלק עטקיטשרעד
 לקיטרא ןא טבַײרש רע ןעװ זיא -- ,ןרלעה-רעטעברא ןופ טולּב ןקידלּפאצ ןסייה ןופ סאנ
 אב ןגָארטרעּבירא טינ טעטסע רעקוועלירסאק רעקיזָאדרעד טָא ןעק ,ןעזייר םָארװא ןגעוו
 ןדַײל ,ןדייל עקידעכָאװ ןענַײז ןדייל ענַײז , ."טיונ עָארג, ןַײז ,"טַײקידעכַאװ, ןַײז ןעניזייר
 עקאט ןוא .(רעגינ .ש אב ןכָארטשעגרעטנוא) (: "טיונ עָא ר ג--טיונ ןַײז ,רָאי ץנאג א ןופ
 טע ַאּפ רעד גנוקיטעטשאב סרעגינ .ש טול זיא רע .טעָאּפ ןַײז טינ ןעזייר .א זיא ראפרעד
 3 טעָאּפ ןַײז טינ זיא רע רעבָא ןענָאילימ ןופ

 טעטסע-ןרעטסקע ןכעלרעגריבניילק ןטעוװעשובעצ םעד ןופ םזיניצ רעלאטורב רעד טָא
 ןרענָא;צװלַאװער ןטקיטשרעד םעד קנאדא --עיגַאלָאעדיא ןַײז ,קראטש יוזא ןעװעג ןאד זיא
 רעשיטסיסקראמ רעד ןופ עליפא לייט א ףא טקריװעג ןבָאה ייז זא ,קידנשרעה יוזא -- טרָאװ
 ,1915 ,"ןעגנאזעג ןופ טלעוו רעד ןיא , ךוב ןַײז עז ,ןעניגלַא .מ 'כ ףא רעגייטשא) .קיטירק
 .(ךוב םעד טָא ןופ טגָאזעגּפָא רעטעּפש ןיגלַא 'כ ךיז טָאה ,טנאקאב יו .88--86 .ז

 דָאירעּפ םעד ןיא רָאי ןט-1908 ןיא לקיטרא ןַײז ןבירשעג טָאה רעגינ .ש בוא רָאנ
 רעד ןיא ,רָאי ןט-1915 ןיא ךוב ןַײז ןבירשעג טָאה ןיגלָא בוא ,עיצקאער רעטילבעצ ןופ
 ןקיטציא ןיא רימ ןבָאה ,םזילאירעּפמיא ןופ רוטאטקיד רעטסכעלרעדיוש רעד ןופ טַײצ
 עטלא יד ןצאשרעביא טגעמעג ,רוטאטקיד עשיראטעלַארּפ יד טשרעה סע ןעװ ,דָאירעּפ
 ןטרעװ ןייק סעיידאהלָאכעל טציא ןיוש ןענַײז ןטרעוו עקיזָאדיד זא ,ךָאנ טארפיב) ןטרעוו
 םוצ .שרעדנא לסיבא עִיזעַאּפ רעד ןופ עכַאּפע רערענָאיצילָאװער רעד וצ ןייגוצ ןוא (טינ

 עןסנסקעה 1280260084011 חסטגדח 8 000סעװ 8 ס8הבה 0 0601601868װטואוז 1666- - סגרעבניצ עז (ז|
 : .11114א111+ 2

 ."ןשטיינק, לקיטרא סרעגינ .ש .3 .מונ *ןטֿפירשטאנָאמ עשירארעטיל. עז (3
 טפיוקראפ ךיז טָאה ןוא ןסאמ עקידנטעברא ןענָאילימ יד ,עִיצוילָאװער יד ןטאראפ ןעזייר .א טָאה טציא (3

 .ןענָאילימ יד טינ ןוא סרעגינ יד טסניד וצ ךיז רע טלעטש טציא ,"סטרעוורָאפ. ןלעג םעד
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 ךָאנ טָאה רע זא ,סיורג יוזא ןעוועג םזילאמרָאפ ןשיטעטסע ןופ טסַײג רעד זיא ןרעיודאב
 רעד טימ ןעגנאגאב ךיז טָאה ווָאקאוטיל 'כ רעד .גָאט ןקיטנַײה זיב טאמיק עטילש ןַײז
 . --ורעגרע ליפ טארּפ ןסיוועג א ןיא ןוא - רעסעב טינ דָאִירעּפ םענעי ןופ עיזעַאּפ רעצנאג
 וצ עייגענעב טגָאזעגסיורא ןעקנאדעג עטלרעפעג ענַײז טָאה רעגינ .ש בוא .רעגינ .ש יו
 -סױרא טַײקּפראש רערעסערג ליפ א טימ ווָאקאווטיל 'כ טָאה ,ןעזייר םָארװא ןיי א
 -וילָאװער ןוא -רעטעברא עדאיעלּפ רע צנאג רעד עייגענעב ןעקנאדעג עקיבלעזיד טגָאזעג
 רָאד רערעטלע רעד ,רימ, !װָאקאוטיל .מ 'כ רעד טבַײרש סע סָאװ טָא .רעטכיד ערענָאיצ
 יװ ,רעלאיצַאס יוזא טינ ,רעמערָא רעד ףא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה ,ןרענָאיצילָאװער-רעטעברא
 ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ עִיזעָאּפ (.ָא .ּב .זדנוא ךרוד ןכַארטשעגרעטנוא) רעשינָאצּפאק
 ,(1 ".װ .א ןוא ןעזייר םָארוװא

 טנָארּפ רעכעלטַײהנײא ןא טאמיק ןעװעג קיטירק רעד ןיא זיא ,ןעעז רימ יװ
 טָאה עמ ,ןגיוושראפ קידלטיב יז טָאה עמ .עִיזעָאּפ רערענָאלצײלָאװער רעשידִיי רעד עייגענעב
 .סעזארפ "עלעניגירַא ,-קידלטעטשניילק רַאּפ א טימ טכינראפ יז

 רעד וצ קיטירק רעשידִיי רעד דאצימ ןעװעג ןיא גנויצאב רעדנא ןא רָאג
 ,ָאד .עכָאּפע-עיצקאער רעד ןופ עִיזעַאּפ רעד וצ ,עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ עכָאּפע רעטייווצ
 -עדעי ןבירשעג טָאה ,לשַאמעל ,ןענרָאהניײא ןגעוו .טריויליבָאמ על א ךיז ןבָאה ,ריא טעז
 ןיא ,ןלאנרושז ןיא ,ןעגנוטַײצ ןיא .טנאה ןיא רעדעפ א ןטלאהעג רָאנ טָאה סע רעװ ,רער
 ןטַײז עלא ןופ ןוא .ןרָאהניא .ד ןגעװ ןבירשעג ןבָאה -- עלא ןוא םוטעמוא -- רעכיּבלמאז
 רָאנ ,עלעזסָאד ..."טעָאּפ, ןסיורג םעד גנאזעג-ביול רעקידסעיאזנעמעש א ןגָארטעג ךיז טָאה
 טַײקעג עיזעַאּפ ןַײז טָאה עמ .ןשַאיוהעי עייגענעב ןעוועג זיא ,סָאמ רערעסערג א ןיא ךָאנ
 ןיא ךעלעקניוו "עַײנ, ןענעפע וצ טעראטסעג רערעדעי ךיז טָאה ַײברעד .טַײקעגרעביא ןוא
 ,סודַײנ בייל עליפא .קנאדעג "ןלעניגירָא , ,"םעַײנ, א סעפע ןגָאזסיורא ,עִיזעַאּפ סעשָאיוהעי
 טינ זיא רע לַײװ !?ןעמונעגנָא טינ טלעװ-רעגינ רעד ןיא ןיימעגלא ןיא ןעוועג זיא סָאװ
 / זיא רע לַײװ ,טּפיוהרעד ןוא ,ןרָאהניײא .ד יװ ,ןכָארקעצ ןוא לאטנעמיטנעס יוזא ןעװעג
 יו ,עסערּפ ערעסערג א טאהעג דלאב טָאה סודַײנ עליפא זיא ,לאנָאיצאנ קינײװ וצ ןעוועג
 יװ ,טַײקיטשינ רעשיטעַאּפ אזא טימ ,רעמ ךָאנ .ןעמונעגנעמאזוצ רעװַאשװָאּב ןוא טאטשלדע
 ןיגלָא .מ ,סעװָאשכאמלאב .רעגינ .ש :רעקיטירק עלא טאמיק ןעמונראפ ךיז ןבָאה ,םעכאנעמ
 .ערעדנא ליפ ןוא

 ,לשָאמעל ,ןפורוצנָא ףורא טינ עליפא ןעניז ןפא זיא רעקיטירק יד ןופ םענייק ןוא
 -ָאדרעד ןופ סָאװ ,ףורעד טקוקעג טשינ ,עִיזעָאּפ עשינַאצּפאק -- עִיזעַאּפ סנרָאהניײא דיװָאד
 ןַײז ןעק סָאװ םערָאװ .סעלאד ןקיטסַײג טימ ןטַײז עלא ןופ שעמאמ שפַײפ עיזעָאּפ רעקיז
 יוװ ,עקלאמסאב רעסאלב רעד רעביא ןעגנאזעג סנרָאהניײא יװ ,שינָאצּפאק קיטסַײג רעמ ךָאנ
 ןיא ּפָא ,ךעּבענ ןענערָאהנײא ,םיא טּבראטש סָאװ ,עליפטלאב ןטצעל ןרעביא ןגָאלק ןַײז
 ?"עילידיא , עקידלסעגמורק עצנאג ןַײז יו ,שערדעמסייב םענעזָאלראפ

 ןעמונעגפוא ןפיוא "ןוואקישט, אזא ףא ןענַײז קיטירק רעשידִיי רעד ןיא ביוא רָאנ
 -עָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ןעגנומערטש עכעלצעזנגעק ייווצ עקיזַאדיד ןרָאװעג טלדנאהאב ןוא
 ןוא רעטע ברא עשידִיי יד אב ןרָאװעג ןעמונעגפוא שרעדנא רָאג יז ןענַײז ,עיז
 ףסאמ ענשאּפערָאה

 עשיטעָאּפ ייווצ עקיזָאדיד וצ גניצאב עטרעקראפ א טארוקא ןעװעג זיא ָאד
 ,סעכָאּפע

 ןגעװ ,סנאסענער ,םענעפורעג יוזא םעד ןופ עכָאּפע יד ,עיצקאער ןופ עכָאּפע יד
 -טפאשלעזעג עכעלרעגריבניילק יד ןיא טלמוטעג ןוא טשעארעג ליפ יוזא טָאה עמ רעכלעוו
 -ריבניילק רעד ןיא טרימשעג ןוא ןבירשעג ליפ יוזא טָאה עמ עכלעוו ןגעוו ,ןזַײרק עכעל
 -אבמוא טאמיק זיא עיזעַאּפ רעד ןופ עכַאּפע עצנאג עקיזָאדיד ,עסערּפ רעכעלרעג
 ןסאמ ענשאּפערָאה ןוא-רעטע ברא עשידִיי עטיירב יד ראפ ןעגנאגעגכרוד טקרעמ
 טינ יז טָאה עסאמ יד .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רענעײל-טנורג םעד ראפ .ה .ד
 קורדנַײא םוש ןייק יז טָאה ,טנעילעג ָאי עסאמ רעד ןופ רעװ יז טָאה רעמָאט ןוא טנעיילעג
 עיזעָאּפ עקיזָאדיד .ןזָאלעג טינ ןרופש םוש ןייק "עמָאשענ, ןַײז ןיא יז טָאה ,טכאמעג טינ
 .סיורא ןרעדנא םעד ןיא ,ןַײרא רעוא ןייא ןיא עסאמ רעד ראפ זיא

 עטלמאזעג ענַײז ןיא לקיטרא ןטנָאמרעד ןביוא םעד טַאה רעגינ .ש זא ,ןקרעמאב וצ טנאסערעטניא זיא סע (
 ,?ורמוא ןיא, ןַײז ןופ דנאב ןטייווצ ןיא טקורדעגּפָא לקיטרא ןַײז טָאה ווָאקאװטיל 'כ רעד .טקורדעגרעביא טינ קרעו
 .רָאי ןט-1926 ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ
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 זא ,ןענעקײלּפָא ןענָאק טינ םיא טעװ רענייק סָאװ ,טקאפ רעשירָאטסיה א זיא סע
 -גיא טינ .ןזָאלעג טינ ךיז ךָאנ רעגלָאפכָאנ עשיטעָאּפ ןייק טאמיק טָאה עכָאּפע עקיזָאדיד
 ןעװעג זיא סע .ןפאשאב טינ לוש עשיטעָאּפ ןייק ןבָאה סודַײנ טינ ,שָאױהעי טינ ,ןרָאה
 ,טילבעג יװ ,טקלעװעג רעמ ,טילבעג עלַײװ א טָאה יז ,עיזעָאּפ-ערָאקא ןימ א
 ןוא בױט ש רעשירָאטסיה עִיזעָאּפ עקיזָאדיד זיא טציא .טקידנעראפ ןוא טַילבעגּפָא טָאה
 ןיא טשרעהעג טָאה סע סָאװ ,קיטאמעט יד ןריראב ןוװּורּפ טינ ךיז טעװ רענייק .רעמ טינ
 זיא סע ןּכלעװ טימ ,ּפמעט םעד טימ טציא ןבַײרש ןווּורּפ טינ טעװ רענייק .עִיזעָאּפ רענעי
 רעד ןופ גנוכיירגרעד עלעמרָאפ יד ןוא טלעוו-ןעיידיא יד .עִיֹועָאּפ ענעי ןרָאװעג ןבירשעג
 .טַײז א ןָא ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא ןבעל ןקידעבעל םעד ךרוד זיא עכָאּפע רעשיטעָאּפ רעצנאג

 זיא עיזעָאּפ רעד ןופ טל אהניא רעצנאג רעד לַײװ ,ראפרעד ןעוועג זיא סָאד ןּוא
 סעכַײש ןייק עסאמ רעד וצ ןּבָאה ערעייז "ןצרעמש-טלעוו, יד ,דמערפ ןעװעג עס אמ רעד
 עשידִיי יד ןופ ןעגנובעלרעביא עפיט יד טקירדעגסױא טינ טָאה םזיריל רעייז .טאהעג טינ
 טָאה סָאװ ,עִיזעָאּפ א ןעװעג סָאד זיא ,עכָאּפע-עיצקאער רעדעי ןופ עיזעָאּפ יד יװ .ןסאמ
 -רעטעברא רעד אב .רעגריבניילק עטרעמכאיעצ לפַײה א ןופ ןעגנומיטש יד טקירדעגסיוא
 ןופ ךאלפרעבייא ןפא .ןגרָאװרעז ןעוװעג זיא יז ,טרָאװ סָאד ןעמונעגּפָא ןעמ טָאה עסאמ
 טָא ,ץנעגילעטניא ןַײז ןוא רעגריבניילק רעד ןעמּוװשעגפורא זיא ןבעל ןכעלטפאשלעזעג !
 -ָאװ, ןייק ןגָארטרעבירא טינ רע ןעק טַײקטעקשטאיּפעג לדייא ןַײז בילוצ סָאװ ,רעבלעזרעד
 ןימ א ,'עיָאנעבָאסָא דובינָאװעשט, ןבָאה ףראד רע ."רָאי ץנאג א ןופ ןדייל ,ןדייל עקידעכ
 -עמָאשענ ןימ אזא ןפאשאב ךיז ראפ טָאה רע ןוא .טַײקידעריײסעי עמָאשענ עקידסעבאש
 .טפראדעג טינ ןוא טנעײלעג טינ טָאה ,םיא רעסיוא ,רענייק סַאװ ,עִיזעָאפ עקידערייסעי

 ןופ טַײקטיהעגּפָא עקידעריוטרעפייס עצנאג יד ,טַײקטעקצאצעג עלעמרָאפ עצנאג יד
 טיהעגסיוא טינ יז טָאה ,עִיזעַאּפ רעד ןפלָאהעג טינ טָאה ןעגנוקריוו "עזעיצנעדנעט, עקיטַײז
 ,גנאגרעטנוא ןופ

 ןופ עכַאּפע ערענָאיצוילָאװע ר עטשרע יד טאהעג טָאה לריוג רעדנא ןא רָאג
 -לאווג א טאהעג טָאה יז .עיזעַאּפ-|ס אמ עסעמע ןא ןעוועג זיא סָאד .עִיזעָאּפ רעשידִיי רעד
 -נוזעג טָאה עס אמ עשידִיי עטסטײרב יד .ןסאמ עטסטיירב יד אב גלָאפרעד ןקיד
 רעדיל עקיזָאדיד .עביל רעדנוזאּב א טימ ןטעַאּפ עטנַאמרעדנבױא יד ןופ רעדיל יד ןעג
 ,טעברא רעד אב ןענאטשעג ןענַײז רעטעברא יד עכלעוו טימ ,רעדיל יד ןרָאװעג ןענַײז
 עגנאל יד ןיא ,עסיפט ןיא ,סעִיצארטסנַאמעד ףא ,ףמאק ןיא ןעגנאגעג ןענַײז יז עכלעוו טימ
 טרעהעג טינ לָאמניײק רעשפע ןבָאה סָאװ ,רעטעּברא .עגרָאטאק ןוא ריביס ןופ ןגעוו עקייינש
 ,רעטעברא ;טרָאװ םעד ןופ גנוטַײדאב יד טסוװעג טינ רָאג ןבָאה ןוא "טעָאּפ , טרָאוו סָאד
 יד ןעגנוזעג ןבָאה עכלעזא עליפא -- ,רעכיב ןייק טנעיילעג טינ לָאמנייק רעשפע ןּבָאה סָאװ
 ,םעד קנאדא .דלעפנעזַאר .מ ,רעװַאשװָאב ,טאטשלדע .יקסוועשטניו סירָאמ ןופ רעדיל
 יד ןופ ןעמענ יד טַײקמײהעג רעגנערטש ןיא ןטלאהעג ןבָאה ןטַײצ עלאגעלמוא יד סָאװ
 .רעדילקלָאפ טרָאװ ןופ ןעניז ןלופ ןיא ןרָאװעג רעדיל יד ןענַײז ,ןרָאטװא

 ןוא רעקילדנעצ יד ראפ קיזומ יד ןפאשעג ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עטמיראב עכלעוו
 ?ןטעָאּפ ערענַאיצײלַאװער יד ןופ רעדיל רעטרעדנוה

 -ָאדיד טָא ןפאשאב טַײהרעמ רעקידנגעװרעביא רעד ןיא ןבָאה ןיל א ןסאמ יד
 .קיזומ עקיז

 ןוא עשרעטעברא עשידִיי יד טָאה סָאװראפ ?ןעמוקעגרָאפ יוזא סָאד זיא סָאװראפ
 ?עיזעָאּפ עקיזָאדיד ןעמונעגפוא קיצראה ןוא םעראוו יוזא עסאמ עקידנטעברא

 יד ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגסױא קידקָאטײװ ןענַײז סָאװ ,רעדיל ןעוועג ןענַײז סָאד לַײװ
 עשידִיי יד יז ןבָאה טײהרעמוטש סָאװ ,רעדיל ןעװעג ןענַײז סָאד .ןענָאילימ ןופ רעצרעה
 ןעװעג ,רעבירעד ,זיא "ןענַײשרעד שיזיפ , רעייז ןוא ,ןעגנוזעג גנאל ןיוש ןסאמ-רעטעברא
 -יטש-ןסאמ עטּפאזעגנָא ןופ עציוילעיוּפ א ,סשינאגרַא ןא ,סכעלריטאנ א
 ,ליפעג-ןסאמ א ןופ קורדסיא רעכעלרעניא ןא ןעװעג ךיוא זיא קיזומ יד ןוא .ןןעגנומ
 .ןרָאװעג ןעמונעגפוא ,קיזומקלָאפ עטכע ןא יװ ,ראבטַײרטשאבמוא יוזא יז זיא רעבירעד ןוא

 ,"עזעיצנעדנעט ,, א ןגָאז וצ יוזא ןעוועג ןיא עִיזעַאּפ יד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ןוא
 ךָאד יז טָאה ,ןרָאװעג טיהעגּפַא קראטש יוזא טינ זיא טַײקידלושמוא עלעמרָאפ יד סָאװ
 .גנוקריו עטסקראטש ןוא עטסערג יד טאהעג

 -ָאדיד .טקריװעג עִיזעָאּפ עקיזָאדיד טָאה עלַײװ רעסייה רעד ףא ,ןאד רָאנ טינ ןוא
 ךיז ןבָאה סע רעכלעװ ףא ,לוש עצנאג א ןפאשאב טָאה עִיזעָאּפ ערענָאיצילָאװער עקיז
 ןטלאהעגסיוא טָאה עיזעָאּפ עקיזַאדיד .רעטנזױט ןוא רעטרעדנוה יד ןיא ןסאמ ןגיוצרעד

* 
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 . עטסעזייּב יד ןגָארטעגרעבירא טָאה יז ,עיצקאער רעטסדליװ רעד ןופ ףירגנָא ןטסקראטש םעד
 םוצ ןעמוקעג ןענַײז ןס אמ יד רָאנ יו ןוא .רעטניו ןשיראצ ןכעלרעדיוש םעד ןופ ןטניװ
 רעדיװ ייז ןבָאָה ,עיצקאער רערעטצניפ רעד ןופ ןרָאװעג רעטָאּפ ןענַײז ייז רָאנ יװ ,טרָאװ
 ןגָארטעגנַײרא רעדיװ ןבָאה יז .לוש עשיטעָאּפ עטלא יד טבעלעגפוא לָאמא
 ןופ ןטנעמָאמ ,טַײז עלעמרָאפ עבלעזיד ,לאי;רעטאמ-טרָאװ ןבלעזמעד ,ןוויטָאמ עּבלעזיד
 רעד ךרוד טרעכַײראב ליפ ,ךעלריטאנ ,עִיזעָאּפ רערענָאיצילָאװער "רעטלא, רעקילָאמא רעד
 : .עכַאּפע רעַײנ

 ,"טַײקיבײא, ןגעו ןדייר ןענעק סעכַאּפע עשיטעַאּפ יד ןופ זיא סע עכלעוו ביוא ןוא
 ,רעגלָאפכָאנ ךיז ךָאנ ןזָאלעג טָאה יז לַײװ ,עכָאּפע ערענָאיצוילָאװע ר יד רָאנ סע ןעק
 ןופ רעצרעה יד ןיא טילבעגפוא לָאמארעדיוװ ,ןגַײװש םענעגנּוװצעג טַײצ א ךָאנ ,טָאה יז
 -עָאּפ עלופמור עטלא יד טבעלעגפוא לָאמארעדיוו ןבָאה ןס אמ יד ;רעטנזוט רעטרעדנוה
 : : .עכָאּפע רערענַאיצילָאװער רעטשרע רעד ןופ סעִיצידארט עשיט

 -סָאד ןפָארטעג קיטירק רעשיטעטסע-לעמרָאפ רעד טימ טָאה ךןעלטכישעג ןוא
 עסאָמ יד ןוא טַײז ןייא ןופ עיזעָאּפ יד .עֶיזעַאּפ רעשיטעטסע-לעמרָאפ רעד טימ סָאװ ,עבלעז
 יד ןעמונעגנָא טָאה קיטירק יד .קיטירק יד טרירָאנגיא ןבָאה טַײז רעדנא רעד ןופ
 עטשטעווקראפ ,עניד ןשיװצ רעדעפ רעפראש א טימ :דליב ןטסּוװאב סנילקעב ןופ עזַאּפ
 עשידִיי יד ןוא ...טעפישעג ,לאג טימ טצירּפשעג קיטירק יד טָאה ,ןּפיל עטמירקעצ-זייב ןוא
 יד ןיא ןטעַאּפ ערענָאיצילָאװער ערעיז ןופ ןעגנולמאז-רעדיל יד טפיוקעגסיוא ןבָאה ןסאמ
 סָאװ ."ןעקנופ ןוא ןעמולב , ןוא "עפראה עַײרפ , יד יװ ,רעכיבלמאז עכלעזא .רעטנזיוט
 ןיא רָאג ןענַײז ,רָאי ןט-1905 ןופ םישָאדאכ "עַײרּפ , עטשרע יד ןיא ןעגנאגעגסיורא ןענַײז
 : ...ןטַײהנטלעז עשיפארגָאילביב ןרָאװעג טַײצ רעצרוק א

 -עג ,"טַײקשינָאצּפאק, ריא ךא טקוקעג טינ ,זיא עִיזעָאּפ-רעטעברא עשידִיי יד ןוא
 טָאה יז .ןצאשוצּפַא טינ רָאג ,רָאטקאפ רעזעידנארג א ,טקאפ רעשירָאטסיה רעסיורג א ןבילב
 ,ןעמונעגנעמאזוצ קיטירק עשידִיי עצנאג יד טאמיק יװ ,טרעו ןשירָאטסיה ןרעסערג ליפ א
 ףא ,ליפיוזא ףא זולב טציא זדנוא ראפ טריטסיסקע קיטירק עשידִיי עצנאג יד טאמיק לַײװ
 זיא עֶיזעַאּפ עשידִיי עטלא יד ןוא ןענע קײלּפָא ףָאס ןויב בײהנָא ןופ יז זומ עמ לפיוו
 ,ךעיוק רעוויטיזָאּפ א ןבילבעג גָאט ןקיטנַײה זיב סָאמ רעסיוועג א ןיא ןוא ןעוועג קידנעטש
 ,לָאמאכָאנ טרעקעגמוא ךיז טָאה עטכישעג יד ןכלעוו וצ ,רעשירפ ןוא רענייר א ,לאווק א
 ,טכאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא טא;ראטעלָארּפ רעד ןעוו

 -רעבאיטקָא ךָאנ רעד ןופ עִיזעָאּפ יד ןטכארטאּב טוג ןלעװ רימ רָאנ יװ ,ךעלקריוו ןוא
 ןשיװצ ָאד זיא סע סעכַײש א ראפ סָאװ ,ןשרָאפסיױא ןוװּורּפ ןלעװ רימ רָאנ יװ ,עיצוילָאװער
 עקיטציא יד יװ ,ןליפרעד רימ ןלעװ דלאב יוזא ,ייז טקינייראפ סָאװ ,ןדָאלרעּפ ייווצ יד
 ןופ דניק טכע ןא ןזיא יז זא ,עכָאּפע רענעי ןיא ,טרַאד ,ןעלצרַאװ עלא טימ זיא עיזעָאּפ
  .עיזעַאּפ רערענָאיצילַאװער רעשידִיי רעטלא רעד

 ?עֶיזעַאּפ רערענַאיצײלַאװער רעד ןיא ןדָאירעּפ ייווצ עקיזָאדיד סמאזניימעג ןבָאה סָאװ
 -לע יד .עמעט רעד ןופ טַײקטערקנָאק יד טַײקלאע ר יד ךאז עטשרע יד

 ,סעמעט יד ןופ טַײקכעלגעט-גָאט רעד טימ טמעשעג טינ ךיז ןבָאה ןטעָאּפ ערעודנוא ערעט
 -עלָארּפ רעד ןופ טפארקבַײרט יד זיא סָאד סעלאד ,טיונ ,עיצאטאולּפסקע .טַײקידעכַאװ רעייז טימ
 -נסאלק'רעד ךיז טרעקאלפעצ סע רעכלעוו ףא ,עזאב יד זיא סָאד ,עִיצילַאװער רעשיראט
 ריא ןיא ןוא ריא טימ ןבָאה סָאװ ,עסאמ רעד ןופ ןעמאטש סָאװ ,ןטעָאּפ יד ןוא .ףמאק
 ןופ ןטיונ-סנבעל עקידנענערּב עמאס יד ףא ךיז ןפורּפָא טינ טנעקעג טינ ןּבָאה ,טבעלעג
 -ופעג טינ ךיז ןבָאה יז ."ךעלגעטלא, ,"קידעכָאװ, זיא עמעט יד זא ,ןַײז לָאז ,עסאמ רעד
 ײז לָאז סָאװ ,סעמעט עקידעריײסעי-עמָאשענ ןייק טכוזעג טינ ןבָאה ייז ,ּפמיִלָא ןפא ןענ
 טַײקיביײא רעקידנדיינאג רעד ןיא עקלאמסאב רעסאלב רעד ןופ ןעלגילפ יד ףא ןגָארטנַײרא
 ןיא ןוא םישוכ-ןסאמ עטנוזעג עקידעבעל טימ ,ןשטנעמ עקידעבעל ןעװעג ןענַײז ייז ,ןַיײרא
 | .עסאמ רעד ןיא ןעגנוזעג טָאה סע סָאװ ,סָאד ןעגנוזעג טָאה יז

 :"טיורב עלעקיטש א, ןגעװ רעדיל ןבירשעג רעװָאשװָאב טָאה רעבירעד עקאט ןוא

 םאס ןַא ,ןטייק ןָא טיורב עלעקיטש א ראפ,
 ,ןרעג ןטעברא ךיא טלָאװ טיוט ןַײמ זיב

 םאד ןַײמ טימ לופ טציא זיא טיורב ןַײמ ,רעדירב ,רעבָא !
 .ןרערט עקיטולב טימ טעטפיגראפ
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 ןגעוו ןבירשעג ןעזייר .א טָאה

 טכא עבלאז דניזעג א

 ייוצ רַאנ ןטעב ןוא
 טכאנ יד ןָא טמוק ןוא
 .ייז ןאד ןפָאלש ּוװ

 :ןבירשעג דלעפנעזַאר סירָאמ טָאה

 עלעגנִיי םעניילק א בָאה ךיא,
 ןַײפ רָאג עלענוז א
 -- רימ ךיז טכוד ,םיִא עז ךיא ןעוו ןוא
 .ןַײמ זיא טלעװ עצנאג יד

 םיא ךיא עז ןטלעז ,ןטלעז רָאנ
 ,טכאוו רע ןעוו םענייש ןַײמ
 ' ,קידנפָאלש רעמיא םיא ףערט ךיא
 "טכאנַײב רָאנ םיא עז ךיא

 גנורעטסַײגאב טימ יײז טָאה עסאמ יד רעבָא ,עקידעכָאװ רעייז ,סעמעט עקידעכַאװ ץלא
 .סעמעט עקיטולב ,םעמעט ענעגײא ןעװעג ןענַײז ייז לַײװ ,ןעמונעגפוא

 יד זיא סעמעט ןופ טַײקטערקנַאק ןוא טַײקל אע ר ןופ טכיזניה רעד ןיא
 סָאװ ,ןטעָאּפ יװ .עכָאּפע-עיזעַאּפ רערעטלע רעד ןופ ןרעליש עַײרט א עיזעַאּפ-רעבאיטקָאכָאנ
 ערעייז יװ ,ךיוא ייז ןבָאה ,ןסאמ יד ןיילא ,ךעלטנגייא ,ןענַײז סָאװ ,ןסאמ יד ןופ ןעמאטש
 ןופ רעצרעה יד ןיא ןעגנוזעג טָאה סע סָאװ ,סָאד גנאזעג ןיא ןבעגעגרעביא ,ןטעָאּפ-ןרעטלע
 טאמיק ןעװעג טינ זיא סע זא ,ןויװעגנַא ןביוא ןיוש ןבָאה רימ .רעטנזיוט רעטרעדנוה יד
 ןוא ,ךעלגעט-גָאט טקורעגסיורא טָאה עִיצילָאװער יד סָאװ ,עגארפ "עקידעכָאװ, ןייא ןייק
 זיא עמעט עטערקנָאק עדעי ןוא .רעדיל ערעייז ןיא ןריראּב טינ יז ןלָאז ןטעָאּפ יד סָאװ
 טימ ,ץראה טימ ךָאד ןוא ךעלדנעטשראפ ןַײז לָאז סע ,ךאפנייא ,טעשַאּפ ןרָאװעג טריראב
 .ןסאמ יד טּפאכעגמורא טָאה סָאװ ,םזאיזוטנע ןרענָאיצװײלָאװער םעד

 יד ןשיװצ סמאזניימעג ָאד זיא עמעט רעד ןופ טַײקטערקנָאק רעד ןיא רָאנ טינ רָאנ
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ-רענָאיצװילָאװער רעד ןיא סעכָאּפע ייווצ

 -ָאּפע עדייב לַײװ ,ערעדנא יד ףא ענייא ךעלנע רעײז ןענַײז סעמעט םעצע יד

 ךרוד ןריובעג ןענַײז ןטעָאּפ ײלרעדייב ןוא סעכָאּפע ערענָאיצוילָאװע ר ןענַײז סעכ
 .עיצוילָאװער רעד

 :רָאי ןט-1890 ןיא ךָאנ יקסוועשטניוו סירָאמ טבַײרש

 ןסאמ יד וצ ,ןסאג יד ןיא;,
 ןסאר-רעקלעפ עטקירדאב ןופ
 :טסַײג-סטַײהַײרפ רעד טפור
 ןפאלש םעד ראפ ןפָאװ גנערב ךיא
 ןפאלקש-סטעברא יד ַײרּפאּב ןוא
 .טסיירד ייז ךאמ ךיא ןוא

 ;טקידנע רע ןוא

 ןדלעה ענעי ןדלעמ םוק ךיא,
 ןטלעק יד ןיא ןטכאמש עכלעוו
 -- ,דניצא ריביס ןופ
 ןגָארטסָא טעװ ןגָארטעצ זא
 ןגָאלש טעװ דלאב ,םערוטש ןַײמ דלאב
 ,(6 דנוטש-סגנוַײרפאב יד

 .103---102 טַײז .1910 ,קרָאיײינ .ּפמָאק טע לזַײמ גאלראפ ,יקסוועשטניװ סירָאמ ןופ עטכידעג ןוא רעריל (ו |
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 :"טַײהַײרּפ , דיל א רעװַאשוָאב ףעסיוי טבַײרש

 ןדירפ ןסיז סטַײהַײרּפ ךָאנ טלעװ יד טקנעב ךָאנ,
 טסורב סנפאלקש םעד ןיא טפנוקוצ יד טּבעל ךָאנ
 ןדישטנע ריא ראפ זיא לייטרוא-ןטלעוו רעד
 .טסול-סנבעל ןיא ריא וצ שטנעמ רעד טבערטש סע

 :טקידנע רע ןוא

 ןטַײצ עקידנעמוק יד ןיא ןייגפוא טעװ טכיל א,
 ,טבעלאּב ַײנ יװ ,טפארק ןיא ןייטש טעװ שטנעמ רעד
 ןטַײב םאזגנאל ךיז ןלעװ סעריוד עטכעלש יד
 .(1 טבערטש יז סָאװ וצ סָאד ןבָאה טעװ טלעװ יד

 :"ןָא;צילַאװער ,, ,טומ ןוא טפארק טימ לופ ,דיל עקידנצנעלג ןַײז טמענ רעדָא

 גָאט וצ ןָא טּביײה סע ןעװ ,ןוז יד יו ,טעמָאק רעצלָאטש א יװ ,םוק ךיא;
 ;ןגָארטעג רענוד ןופ ןוא ץילב ןופ רעטיוועג רעזייב א יֹוװ ,םוק ךיא
 ;ןענאקלּוװ עטקעדאב-ןקלָאװ ןופ עוואל עקיטולג א יװ ,םוק ךיא
 .ןענאעקָא טקיטשרעד ןוא טקעװ סָאװ ,ןפָאצ ןופ םערוטש רעד יװ ,םוק ךיא

 ;ןענָארט ןיא רעקלעפ יד טלדנאווראפ ןענאריט ןבָאה סע לַײװ ,םוק ךיא
 ןענָאנאק ןוא ַײלב ןוא רעװלוּפ טימ ןדירפ םעד טרעטעפ עמ לַײװ ,םוק ךיא
 טַײהשטנעמ רעד ןופ דנוב רעד ןוא טלײטעצ זיא טלעװ יד לַײו ,םוק ךיא

 ;ןסירעצ
 טסַײג-טַײצ ןזָאלדנע םעד טסַײג-טַײצ םעד ראפ ליװ עמ לַײװ ,םוק ךיא

 ,(6 ןסילשראפ

 :"ףמאק ןיא , דיל א רעַײפ טימ טבַײרש טאטשלדע .ד ןוא

 :ןענאריט ,ןדרַאמרעד זדנוא טנעק ריא,
 : .טַײצ יד ןעגנערב טעװ רעפמעק עַײנ
 ןענאוו זיב ןפמעק רימ ,ןפמעק רימ ןוא
 45 טַײרפאב ןרעװ טעװ טלעװ עצנאג יד

 .רעקילדנעצ יד ןיא ןעגנערּב ןעמ ןָאק סעטאטיצ עכלעזא
 קיטאמעט רעד טימ רעדיל עקיזָאדיד ןופ קיטאמעט יד ןכַײלגראפ טווּורּפ .טציא ןוא

 זיא יז זא ,ןעעז טעװ ריא ןוא ,לטיּפאק ןטייווצ ןיא טריטיצ ןּבָאה רימ סָאװ ,רעדיל יד ןופ
 .עבלעזיד טאמיק

 רעד ןופ ,ףמאק ןופ גיז ןיא ןביולג רעקידלאווג רעד ,ףמאק םוצ ףור רעד ,ףמאק
 ןעװעג ןענַײז סָאװ ,רעדיל לייט ןסיורג א ןופ טלאהניא רעד זיא סָאד - עיצילָאװער
 יד ,ךיז טייטשראפ .ןטעָאּפ ןסאמ יד ןופ ןעגנוטַײצ עשיטסינומָאק ערעזדנוא ןיא טקורדעג
 . ןייק טינ טציא ןיוש זיא סעלאד ןרעביא ןרָאצ רעד .ןטיבעג ךעלטנירג ךיז ןבָאה ןדנאטשמוא
 ,לשַאמעל ,יקסוועשטניו ביוא .רערעדנא ןא ךיוא זיא ףמאק םעצע רעד .עמעט עטקעריד
 ןיא ןעמלאק טעָאּפ רעזדנוא טבַײרש ,"דנוטש-סגנוַײרפאב יד ןגָאלש טעװ דלאב, טבַײרש
 .ןלאפעג זיא ךָאי רעד ,ןלאפעג זיא ךָאי רעד, 1919 ראוונאי ןט-13 ןופ "ןרעטש;,
 -עזדנוא ןיוש ןעק ,"ןדירפ ןסיז-סטַײהַײרּפ ךָאנ טלעװ יד טקנע ב, ןרעװָאשװָאב אב ביוא
 :ןעגניז טַײקרעכיז טימ ,עִיצוילָאװער רעשיראטעלַארּפ רעד ןופ ןכָאצינ םעד אב ,טעָאּפ א רער

 טכאװשעגּפָא ןיוש טפארק-ךעשיוכ יד בָאה ךיא ,סעז ריא,

 .ףַײש עסיורג א זדנוא רעביא ןיוש ףוא טייג טָא ןוא

 ,1911--קרָאיוינ "עמיטש-רעטעברא רעַײרפ , רעד ןופ ןבעגעגסיורא ,?רעווָאשוװָאב .י ןופ ןטפירש עטלמאזעג, (1/ |
 .33 לטַײז

 ,34 לטַײז ,טרָאד (2
 .16 טַײז ,1911 ,קרָאיײוינ ,"עִינאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה , גאלראפ ,"ןטפירש סטאטשלדע, (8
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 :ןלאטעד עקינײא ןקרעמאב וצ טנאסערעטניא זיא'ס
 רעד ןיא ןעמענראפ ףראד יז סָאװ ,טרָא ריא ,יורפ רעד ןופ גנויײרפאב יד ,יורפ יד

 ןשּפיה ץנאג א עוזעָאּפ רערענָאיצװילַאװער רעטלא רעד ןיא ןעמונראפ טָאה ,טפאשלעזעג
 .טרָא ןקידנטַײדאב א ןבעגעגּפָא עגארפנעיורפ רעד ךיוא ןבָאה ןטעָאּפ ערעזדנוא .טרָא

 .רעדור ב םוצ-גנודנע װ עטמיטשאב א ,ריא טקרעמאב ,עִיזעָאּפ ךעטלא רעד ןיא
 ןעמאזניימעג ןופ ,טַײקשירעװאּכ ןופ ,טַײקטנעָאנ ןופ לָאװמיס ןימ א ןרָאװעג זיא "רעדורב,
 .-טסיײרט א, דיל ןַײז ןיא ."רעדירב ענַײמ וצ, דיל א טבַײרש יקסוועשטניוו .מ .ףמאק
 טאטשלדע ."טראוורעד ,רעדירב, ,"טגָאט סע ,רעדירב, לָאמ ןייא טינ רע טגָאז ,"גנאזעג
 ;"ןעגניז ךעליירפ ,רע דיר ּב ,ךיא לָאז יװ, :ןָא טבייה "שטנעמ ןוא רוטאנ, דיל ןַײז ןיא
 ןוא ."ןביולג טינ סָאד ליוו ךיא ,טינ ןעק ךיא ,רעדירב ,ןיינ,--"ןסָאנעג יד ןא, דיל יד ןוא
 דיל א ןרעװָאשװוָאב .י אב ."רעדירב ,סטרעוװרָאפ ,טעברא רעד וצ,-- "סטרעװרָאפ, דיל ןַײז
 "ןבערטש רימָאל ןיהא !עַײרטעג רעדירב ,טמוק, :ןָא ךיז טבייה סָאװ ,"רעדירב יד וצ,
 .וװ .זא ןוא .וװ .זא ןוא

 טעָאּפ רעד .עיזעָאּפ עגנוי רעזדנוא ךיוא ןעמונעגנָא טָאה "רעדורּב , גנודנעוו עבלעזיד
 עגנע ןיא רע דיר ּב :יוזא ךיוא "שראמ רעטעברא ןא, דיל ןַײז ןָא טבייה לענאבראבא .מ
 :טנגוי רעד וצ דיל א ןיא טּבַײרש (1919 ראוונאי ןט-17) ראוונדַײז לעִיכעי ;"ןעייר ענעסָאלשעג

 ,רעטצניפ רעד ןיא טינ רעמ עזדנָאלב,
 --טכאנ רעד ןיא טינ רעמ רעדנאוו

 !רעדיר ב ,סטרעװרָאפ ,קיטומ ןוא ַײרפ :
 ."טכאמ ןַײד זיא ןסיוו ןוא טכיל

 יד ןופ עיזעָאּפ ערענָא;יצילָאװער יד טקינײא סָאװ ,ָאד זיא טפאשנגייא עטירד א
 םעד ןופ ןכָאצײנ םעד ןיא ןביױלג רעד ,טומ רעקידלאװג רעד .סעכָאּפע עדייב
 !טַײקיטסול-ףמאק ןוא טַײקיטסול-ןבעל יד --רעבירעד ןוא ףמאק ןשייראטעלָארּפ

 :עכעלטע זיולּב ןעגנערב רימ ןלעװ ןליּפשַײב ליפ רעייז ןופ

 :יקסוועשטניוו .מ אב

 !רעטסעװש קיטומ ,רעדירב ,קיטומ,
 רעטסערג ,רעטצעל רעד ףמאק רעזיד
 רעטסענ עלכוט יד ןופ ךַײא טפור
 .דלעפ ןעַײרפ ןפא

 ,ןעייר יד ןיא קיטומ ָאזלא
 ,ןעַײרפאב וצ ןעייר יד ןיא
 ןעַײנאב ןוא ןעַײרפאב וצ
 !טלעו עטלא רעזדנוא

 :"עלצוילָאװער יד , דיל רעטריטיצ ןביוא רעד ןיא ןרעװָאשװָאב אב

 .ימ רעַײא טסיזמוא -- ןעגנעה ןוא ,ןסיש ןוא ,ןגרעוו ךימ ריא טגעמ ןוא,
 עילט ןייק טיִנ טקערש ךימ ,טינ טָאפאשע ןייק ,רעקרעק ןייק טינ טקערש ךימ
 ןקעדאב ןפאוו טימ יז לעװ ךיא ןוא דרע'רד ןופ ךיא לעװ ןסקאווסיורא
 !"ןקעמראפ רעווייק רעד טעװ ךַײא זיב ,ןעקניזראפ קיבײא ףא טעװ ריא זיב

 ןיש ןבָאה רימ יװ ,עכָאּפע רערענָאיצװײלָאװער רעַײנ רעד ןופ ןטעָאּפ ערעזדנוא
 -סול-ףמאק טימ ,טומ טימ ,ןביולג טימ טּפאזעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד ןענַײז ,ןזיוװרעד ןּבױא
 ןטלָאװ רימ ,ןליּפשַײב ליפ רעייז טכארבעג טרָאד ןבָאה רימ .טַײקיטסול-ןבעל ןוא טַײקיט
 עכעלטע טימ זיולב ןענעגונאב ךיז ןלעוװו רימ .רעקילדנעצ יד ןיא ךָאנ ןעגנערב טנעקעג ייז
 :רעטרע עטריטיצ טינ ךָאנ ,עַײנ

 --ןַײז טינ רעווש יװ ףמאק רעד לָאז ןוא,
 ןפראוו טינ ךיא לעװ טנאה ןופ ןַאפ יד
 דיל ןַײמ לָאז ןעגנילק קיטכעמ
 .(6 ןפראש םעד גנאלק-ןדרעוװש ןופ טיילגאב

 ,1919 טראמ ןט-16 ןופ ?ןרעטש, ,ןָאטלענעצאק (}
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 קנאדעג-ןפאלקש םעד רעטעמשעצ ןוא ביוטשעצ,
 געוו ןדנלארטש ןטימ ייג ןוא
 ור עדנעלמיש וצ ןעקנעב םענופ סעגראפ
 (1 !גערפ טינ ,לפייווצ טינ !ןבעל סָאד טפור'ס

 ףיונוצ טלאפ רעדיל ייר רעצנאג א ןיא זא ,ןקרעמאב וצ ךיוא זיא טנאסערעטניא
 םענייא לָאמא ןענעגעגאב רימ סָאװ ,טּפױהרעד ,ןוא קיסקעל יד ,לאִירעטאמ-טרָאװ רעד
 ןעק ,טכארבעג ןביוא ןבָאה רימ סָאװ ,ןגוצסיוא יד קידנענעייל .םטיר ןכעלנע ןבלעזמעד ןוא
 ןעמונעג זיא לאירעטאמ-טרָאװ רעד זא ,םעד ןיא ןגַײצרעביא לָאמ רעקילדנעצ ךיז ןעמ
 ,םטיר ןגעו ליּפשַײב ןייא זיולב טציא ןעגנערב ן;עװ רימ .לאווק ןייא ןופ ןרָאװעג

 :דיל סלענאּבראּבא

 ןעייר ענעסַאלשעג ,עגנע ןיא ,רעדירב
 ףוא טייטש םעַײנ םוצ ןּבעל םוצ
 ןעייו ייז ךעלרע יװ ,סענָאפ יד רָאנ טעז
 .ףור רעדיװטעי וצ רָאנ טראוורע

 ;ןטאטשלדע אב

 טייק עכאפַײרד א ןגָארט רימ ,רעדירּב
 רעקנעד סלא ,ןפאלקש סלא ,ןדִיי סלא
 טוט םוצ טרעטאמעג ןוא טנַאיעג ןרעו רימ
 ,רעקנעה ןוא ןטימעסיטנא ןופ

 ןופ עַיזעַאּפ רעד ןופ עיגָאלאנא יד ןעמענ טינ ןלָאז רימ טַײז רעכלעוו ןופ ,ָאזלא
 -רעד .טקאפ רעשערייפעב א יז זיא ,עכָאּפע רערענַא;צײלָאװער רעטייווצ ןוא רעטשרע רעד
 ,עִיועָאּפ רעשרעבאיטקַא ךָאנ רעד ןיא דיל ןייא ןייק ןעניפעג טינ ריא טעװ רעבָא ראפ
 .עכָאּפע עיצקאער רעד ןופ עיזעַאּפ רעד ףא ןַײז ךעלנע זיא סע סָאװ טימ לָאז סָאװ

 רעטרעטלעראפ טַײצ רעזדנוא ראפ ןוא רעטלא רעד אב ןבַײלב זא ,ךיז טייטשראפ
 ןדנאטשמוא יד סָאװ ,ןיילא סָאד ןוא .טנעקעג טינ עִיזעַאּפ עשיראטעלָארּפ יד טָאה עמרָאפ
 טיונעג טָאה ,ןרָאװעג שרעדנא רָאג ןיא ןבעל סָאד סָאװ ,ןטיבעג טנורג ןיא ךיז ןבָאה
 טַײצ רענעי ןיא ."עכָאפע רעד ןופ ליטס, םעד ףא ךיז ןטכארטראפ וצ ןטעָאּפ ערעזדנוא
 .ןייק ןַײז טנעקעג טינ טָאה .ןטנַארפ רעקילדנעצ ןופ ,ןטכאלש עסייה ןופ טַײצ ןיא ,רעבָא
 ןבָאה ייז ,ןענאטשראפ טינ סָאד ןבָאה ןטעטסע ערעזדנוא .ליטס ןטימ ךיז ןעקצאצ ןופ דייר
 עשיראטעלַארּפ ראפ ץעזעג ןימ א ראפ עמרָאפ עוויטימירּפ לסיבא עטלא יד ןעמונעגנָא
 ןשיראטעלָארּפ ןצנאג םעד ןגעק ףמאק םענעסיבראפ א ןבױהעגנָא ןבָאה ןֹוא רוטארעטיל
 ןיוש ןבָאה רימ .ךיוא טנַײה ךָאנ טייג ףמאק רעקיזָאדרעד .רוטארעטיל רעד ןיא םָארטש
 ןוא רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ ףמאק רעד ןבעגעג טָאה סע ןטאטלוזער א ראפ סָאװ ,ןעעזעג
 .עִיצוילָאװער רעטשרע רעד ןופ עכַאּפע רעד ןיא עיזעַאּפ רעד ןיא ןעגנומערטש רעשיטעטסע
 רעד ןיא ןעגנומערטש עדייּב יד ןבָאה ךָאנ ןלעװ ןוא טאהעג ןיוש ןבָאה לריוג ןבלעזמעד
 .עִיצילָאװער רעקיטציא רעד ןיא ךיוא עִיזעָאּפ

 ןכיוה א רָאג ףא ךיז ןבייהוצפוא ןזיואב ןיוש טָאה רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד
 ,רעבירָאפ ןענַײז ןטכאלש יד רָאנ יװ .ןעגנוכיירגרעד עלעמרָאפ ןופ טארּפ ןיא ךיוא לּפאטש
 יד ,טעברא רעשירעפעש ןוא רעקיור רעמ ,רעלאמרָאנ וצ ןטָארטעגוצ זיא דנאלסורסַײװ
 רעשידַיי רעד טימ ןענעקאב ןעמונעג ךיז טָאה ,טנגוי יד סרעדנוװאב ,רעטעברא עשידִיי
 ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה יז ,ענ;ארקוא ןופ ,.ר .ס .פ .ס .ר ןופ עיזעַאּפ רערענָאיצילָאװער
 עשיראטעלָארּפ עגנוי יד ןוא -- ,עיזעָאּפ רערענָא;יצײלַאװער רעשיסור רעד טימ ןענעקאב טוג
 ְךיז טָאה יז .וויטימירּפ ןשיטעָאּפ ריא ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה דנאלסורטַײװ ןיא עֶיזעָאּפ
 רערעּכעה ליפ א טימ ןיוש ןטעַאּפ עַײנ ןקורסיורא ןבױהעגנָא טָאה ןוא ןסקאוועצ ךיג רעייז

 ,דָאירעּפ ןטשרע ןופ ןטעָאּפ יִד יו ,עיצאקיפילאווק ,

 ,קסבעטיוו ,רָאי ןט-1921 ,16 .ז ,4--3 .מונ ?סעילאווכ, (}
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 רעד ןיא דָאְירעּפ ןטייווצ םעד ןופ גנושרָאפסױא רעד וצ ןטערטוצ ןלעװ רימ רעדייא
 -ּפָא ןוומ ךיז רימ ןלעװ ,דנאלסורסַײװ ןיא עיזעָאּפ רעשידִיי רעגנוי רעד ןופ גנולקיווטנא
 דנאלסורסַײװ ןיא דָארג .טכאמעגכרוד טָאה עִיזעָאּפ עקיזָאדיד סָאװ ,ּפאטע ןייא ףא ןלעטש
 יד טאהעג ,עִיזעָאּפ עשידִיי עצנאג יד טכאמעגכרוד טָאה סע סָאװ ,ּפאטע רעקיזָאדרעד טָאה
 ןעגנאגעגכרוד זיא רע זא ,ןגָאז טינ לאפ ןייק ראפ ןעק עמ רעבָא ,גנוטַײדאב עטסנעלק
 .טריראב טינ יז טָאה ןוא ריא ַײבראפ

 יד ןעװ ,ןעגנוריטאש ענַײז עלא ןיא םזילָאװמיס ןופ ּפאטע רעד ןעװעג זיא סָאד
 -נייװ סָאװ ,עמרָאפ רעד ןיא טקארטסבא רעמ סָאװ ןַײז וצ טעראטסעג ךיז טָאה עִיזעָאּפ

 עלא טכוזעגסיוא טָאה עמ ןוא זיוועד א ןרָאװעג טאמיק זיא סָאד ןעוו ,ךעלדנטשראפ רעק
 יװ טינ ןעמוקסיוא לָאז דיל םָאד יידעק ,עיצקורטסנָאק ןופ ַײס ןוא קיסקעל ןופ ַײס ןעלטימ
 ,טמיטשאב ןעוועג סיורָאפ זיא ןסאמ יד וצ ךעלגנעגוצ ,ךעלדנעטשראפ ןַײז ןעוו ,ךעלטנייוועג
 -שטנעמ א טימ ןוא סעמעט עשידרע ןגעוו ןבַײרש ןעוו ,עיזעָאּפ ןופ עגיירדאמ עקירעדינ א ײװ
 .עיזעָאּפ יד ןרינאּפָארּפ ןסייהעג טָאה ךארּפש רעשידרע רעכעל

 רעסאלב א ,רענטומ א רָאג זיב ןוא רעכאווש ץנאג א ןיוש ,םָארטש רעקיזָאדרעד
 זדנוא וצ טלקַײקרעד ךיז טָאה ,ןעגנוריטאש ענַײז ןוא םזילָאוװמיס ןשיסור םעד ןופ ץנאלנּפָא
 ןענַײז רעיײטשרָאפ עריא ךאסא) .עניארקוא רעשידִיי רעקיכָאק רעד ןופ דנאלסורסַײװ ןיא

 .(עװקסָאמ ןיא ןעוועג ןאד ןיוש זַײװליײט
 טָאה טרָאד .וועיק ןופ טּפיוהרעד ,עניארקוא ןופ טמאטש םזילָאװמיס רעשידִיי רעד

 -ארעטיל א ןרָאװעג זיא וועַיק טניז ,טַײצ עצנאג יד .ןדָאב ןקיטסניג א רעייז ןגָארקעג רע
 ןײק .עכעלרעגריבניילק א רעקירעד ןעװעג רוטארעטיל יד טרָאד זיא ,רעטנעצ רעשיר
 טינ עיצילָאװער רעד ראפ וועִיק ןיא ןענַײז ןסאמ-רעטעברא עשידִיי עטקאפמָאק עסיורג
 -ידיי רעכעלרעגריבניילק ןופ עוויווס עטכידעג ץנאג א ןעוועג טרָאד זיא ראפרעד .ןעוועג
 ןיא רעטנעצ-רוטארעטיל רעשידִיי א ןעוועג עקאט זיא וועִיק ןוא ,ץנעגילעטניא רעשיטסיש
 יד ןוא סאלק-רעטעברא רעד ןעוו ,טקיטשרעד ןרָאװעג זיא עִיצײלַאװער יד ןעוו ,טַײצ רעד
 טרָא רעיײז ןוא ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ ןסױטשענּפָא ןרָאװעג זיא ץנעגילעטניא עקידנטעברא
 -ָאװער רעד ךָאנ ןעװעג זיא סע .םוטרעגריבניילק סָאד ןוא עיזאושזרוב יד ןעמונראפ טָאה
 ןביוהעגפוא ךיז טָאה סע ןעװ ,ןעמָארגָאּפ עכעלרעדיוש עריא ךָאנ ,רָאי ןט-1905 ןופ עַיצויל
 -וטלוק-ךעלטפאשלעזעג ןופ ענערא רעד ףא .עלאווכ עשיטסיניװָאש-לאנָאלצאנ עטכירעג א
 -ריּבניילק רעטמיטשעג-שיטסישידִיי רעד ןעמוקעג זיא עוויווס רעשיִדִיי רעד ןיא ןבעל ןלער
 ײז טָאה יז ןערטנעצ עשיראלעטיל עשידִיי עקירעביא יד טרעטשעצ טָאה עמָאכלימ יד .רעג
 -יצנייא רעד ןעװעג וועי זיא עיצילָאװער רעד ןופ טַײצ רעד ןצ .ןסירעגּפָא זדנוא ןופ
 זיא וועיק ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ׁשָארעב יװ ייזא .רעטנעצ רעשירארעטיל רעק
 קינכעט רעטריניפאר ןוא רעטביעגסױא ןא טימ ץנעגילעטניא עשידִיי עטריניפאר א ןעוועג
 סעגארפ ןיא גנּוױשנָא-טלעװ רעשיטסילאעדיא-ךעלרעגריבניילק א טימ ,רוטארעטיל רעד ןיא
 רעכעלרעגריבניילק רעשידִיי רעד טרינָאּפמיא רעיײז "לוש,, רעװעיק יד טָאה ,טסנוק ןופ
 יד ןיא ךָאנ זיא גנוטכיר עשיראטעלָארּפ יד לפיו ףא .דנאבראפ ןצנאג ןיא ץנעגילעטניא
 טנעקעג טינ לאפ ןייק ןיא טָאה ןוא ,עכאווש א רעייז ןעוועג גירקרעגריּב ןופ ןרָאי עטשרע
 ןוא גנוטכיר עשירארעטיל א ןרָאװעג "וװעיק , זיא ,גנוטכיר רעװעיק רעד טימ ןרירוקנָאק
 .גנוטכיר עקידנשרעה א טַײצ רעסיועג א ףא ַײברעד

 טרָאד טָאה רע .עניארקוא ףא דָארג טילבעג םזילַאװמיס רעד טָאה קילעפוצ טינ
 שיוטמוא רעשיּפָאקסָאדיילאק רעד .עװיווס רעשידִיי רעד ןיא ןדָאב ןטנכייצעגסיוא ןא טאהעג
 ןשידיי םעד ןופ וועצאמ ןשימָאנָאקע םעד ןסירעגרעטנוא טָאה ןטכאמ ענעדיישראפ - ןופ
 ןוא רעטעװעדליװעצ רעײז ,ןעמַארגָאּפ עשירולטעּפ ןוא עשיניקינעד יד .םוטרעגריּבניײלק
 .םוטרעגריבניילק םעד ןופ טימעג םעד טקיטשעג טָאה םזיטימעסיטנא רעטרעקאלפעצ

 רעכעלרעגריבניילק רעד ףא טקריװעג קראטש רעייז טָאה ןעמונעגנעמאזזצ ץלא סָאד
 -רעביא ךיז טָאה ץנעגילעטניא-רוטלוק לאלכיּב ןוא ןטארעטיל לייט רעסיורג א .ץנעגילעטניא
 ךָאנ ןענַײז ,ָאד ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,ןטארעטיל ןוא ןטעָאּפ יד .דנאלסיוא ןייק ןּבילקעג
 -רעביא-םָארגַאּפ עכעלרעדיוש יד ןופ גנומיטש רעטכידעג א רעטנוא ןעוועג טַײצ עסיוועג א
 לײט א רעכלעװ ןיא ,עמרָאפ עטסקיסאפ יד ןרָאװעג זיא םזילָאװמיס רעד ןוא ,ןעגנובעל
 ."ןעמעלבָארפ-טלעוװ , עקידסעווצא ערעייז ןקירדסיוא טנעקעג ןבָאה רעבַײרש
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 -ניילק ןופ ןעגנומיטש-עדירעי יד ןקירדסיוַא ןופ עיצקנופ עקילייה יד רָאנ טינ רעבָא
 ליפ א ,עיצקנופ א ךָאנ טאהעג טָאה רע .םזילָאװמיס רעד ןעמונעג ךיז ףא טָאה םוטרעגריב
 רעװעג-ןסאלק א ןעװעג זיא םזילָאװמיס רעד .ערענעכָארּפשעגסױא-ןסאלק ןוא ערעטעליוב
 ןיא .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןטנעמעלע-סאמ יד ןופ סקּוװ םעד ןגעק ףמאק ןיא
 רעַײז ןעוועג ךעלקריוו סקּוװ רעקיזָאדרעד זיא ,ןעעזעג ןּביױא ןבָאה רימ יװ ,דנאלסורסַײװ
 .בײהנָא םעד ןפאשאּב טָאה ןוא גנונעוואב רעצנאג א ןיא ןסָאגעגסױא ךיז טָאה רע .סיורג
 ,רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ-ךעלקריװ א ןופ

 טָאה טאירטעלָארּפ רעשידִיי רעד .ךיז וצ ןעמוק ןעמונעג ךיוא ןיוש טָאה ענ;ארקוא
 רעד ןיִא לײטנָא ןַײז ןיא ַײס ,לָאצ ןיא ַײס ןרעמראפ ןעמונעג טַײצ רענעי וצ טרָאד ךיז
 -רעד .עיײלָאק רעלאמרָאנ א ןיא ןייגנַײרא ןעמונעג טָאה ןבעל סָאד .עירטסודניא רעסיורג
 ףא ךיוא ןקרעמ וצ ןביהעגנָא ןאד ךיז טָאה רוטארעטיל רעד ןיא ןסאמ ןופ סקּוװ רעבלעז
 .עניארקוא

 רעד ןיא ןּבָאה יײז .ךאפנייא ,טסָארּפ טדערעג ןבָאה רוטארעטיל רעד ןיא ןסאמ יד
 . ץנאג א וצרעד ןוא עיצידארט רעיײז טאהעג ,ןעעזעג ןבוא ןבָאה רימ יװ ,רוטארעטיל
 .עקראטש

 -ארעטיל רעד ןיא סעיציזָאּפ עטפמעקעגסיוא ערעייז ןגעק ,ןסאמ עקיזָאדיד ןגעק ןוא
 טָאה ,עיצײלָאװער רעשיראטעלָארּפ רעד קנאדא ןעמונראפ ןבָאה ייז סָאװ ,עִיזעָאּפ ןוא רוט
 ןופ רעניײא .רעײטשרָאפ עשיטעָאּפ עריא טימ ץנעגילעטניא יד ןלעטשנגעק טוװּורּפעג ךיז
 ,ןטסיגוימָאק יד ןענעצייא טוװּורּפעג עליפא טָאה רעריפ-רוטארעטיל ןוא רעקיטירק ערעזדנוא
 ךיז ןענעק ןטסיגוימָאק יד ...ןצענערגאבטסבלעז עיזעָאּפ ןופ טכיזניה רעד ןיא ךיז ןלָאז יז
 יד סעציײלּפ עגנוי ערעייז ףא ןּפעלש ןוא ןענאּפשנַײא ךיז ןגעמ ייז ,ןטנָארפ יד ףא ןגָאלש
 -עלעּב ןוא ןטעָאּפ ןרעװ ,רעדיל ןבַײרש רעבָא ,דנאל א ןעיוברעביא ןופ טַײקרעװש עצנאג
 -ילעטניא רעד ןזָאלרעביא ייז ןפראד סָאד ,ןצענערגאבטסבלעז ךיז יז ןפראד ָאד - ןטסירט
 -גסאלק רעד ןעװ ,קידנעטש יװ ,לָאמסָאד ךיוא ...ץנעגילעטניא רע טריניפאר רעד ,ץנעג
 ןעמ טָאה ,ןטַײרטש עשירארעטיל "עקידלושמוא , ןופ עמרָאפ רעד ןיא סיוא ךיז טקירד ףמאק
 רעשיראטעלָארּפ רעד .ןטסנוג עריא ןגעװ ,טסנוק רעקילײה םעצע רעד ןגעװ טדערעג
 ןעמ טָאה ,עמעט רעד ןופ טַײקלעוטקא ןוא טַײקטערקנָאק רעד ,עמרָאפ ןיא טַײקטעשָאּפ
 ...טלאהניא ןופ טַײקטקארטסבא יד ,עמרָאפ ןופ "טַײקנבױהרעד,, יד ןלעטשנגעק טוװּורּפעג
 ןּבָאה זומ יז ,ןארּפש עקידעכָאװ ןייק טינ גױט עיזעָאּפ אזא ראפ זא ,ךיז טייטשראפ ןוא
 .םיור-טלעוו ןיא יז טמענ רעדליב עשיטעָאּפ עריא ,ךארּפש עשילמיה א

 טָאה טלאהניא ןרענָאיצקאער-ןפָא ןא טימ עירָאעט עטעוועצינעגרטביא עטלא עקיזָאדיד
 -רעד טלָאװעג טָאה עמ ,לטנאמ "ןרענָאלצוילָאװער טכע, ןא ןיא ןעלקיװנַײא טווּורּפעג ןעמ
 -סיוא ןא סעּפע ןבָאה ןעמ זומ ,עכָאּפע-רעבאיטקָא יד יו ,עכָאּפע רעסיורג אזא וצ זא ,ןזַײװ
 טָאה עמ ,עמרָאפ רעד ןגעװ זיולב ,טעז ריא יװ ,טדערעג טָאה עמ .עמרָאפ עשילרעט
 ןעמ טָאה ַײּברעד ןוא עטסקיסאפ יד זיא עמרָאפ עשילָאװמיס יד זא ,ןגַײצרעביא טלָאװע;
 .סעיידיא ןוא ןעקנאדעג ערענָא;צוי ;ָאװער-רטנָאק ןטלעז טינ ןוא ערענָא;צקאער טלגומשעגכרוד

 .סעכָאּפע עלא ראפ קיטליג ןַײז טינ ןעק עמרָאפ עשיטעָאּפ ןייא זא ,ךיוא ןטלאה רימ
 ריא טימ ,סעיידיא ערענָאיצילָאװער עלאינעג עריא טימ עיצילָאװער-רעבאיטקָא יד זא
 -לִא רעד ןיא ןגײלנַײא טינ ךיז ןעק טַײקשימאניד רעקיצילב ריא טימ ,גנּוװש ןרעייהעגמוא
 ןײלא עיצטלָאװער יד יװ יוזא רעבָא .עמרָאפ רעשיטעָאּפ רערענָא;צװלָאװער עליפא רע
 ,זיורבפוא-ןסאמ ןקינָאילימ ןופ טקודָארּפ א ,עשידרע ןא ,עטערקנָאק א ,עקידעבעל א ויא
 עדעי .ןסאמ יד וצ עכעלגנענוצ א ,עשידרע ןא ,עקידעבעל א ןַײז ךיוא עמרָאפ יד ףראד
 ןוא טעּפשימראפ סיורָאפ ןענַײז ךארּפש עשילמיה ןוא טַײקרָאלקטינ עשילָאוװמיס ,עיצקארטסבא
 עשידִיי עטלא יד .טַײקכעלקריװ רערענָא;צילָאװער רעד ןופ ןרעװ ןעמונעגנָא טינ ןלעװ ייז
 ךַײלג זיא סָאװ ,עמרָאפ ריא ,ךארּפש ריא טאהעג ךיז טָאה עיזעָאּפ ערענָא:צילָאװער
 ןיוש ךיוא טָאה עַיועַאּפ עשיראטעלָארּפ עשידִיי עַײנ יד ;ןסאמ יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפוא
 יז רעכלעוו טימ -- ןענופעג גנאל ןיוש יז טָאה ךארּפש יד-- ,עמרָאפ ריא ןעניפעג ןבױהעגנָא
 .ייז ןיא ןַײא ךיז טרעגריצ ,ןסאמ יד וצ ךיז טרעטנעענרעד

 טינ טָאה רע ,גנוגעװאב ןייק ןעװעג טינ זיא דנאלסורסַײװ ןיא םזילָאװמיס רעד
 .ןעניפעג םיוק דנאלסורסַײװ ןיא טעװ ריא .ןטעָאּפ סעּפורג עקידנטַײדאב ןייק טּפאכעגמורא
 -רעטנוא דָאירעּפ ןרענעלק רעדָא ןרעסערג א ףא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ קילדנעצ בלאה א
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 -מיס רעד טָאה רעפסָאמטא עשירעגירק א רעבָא .םזילָאװמיס ןופ גנוקריוו רעד ןבעגעג
 ןעוועג ןענַײז סע .ןפאשאב ךָאד -- ןצרוק א רעייז טעמע -- דָאירעּפ ןטמיטשאב א ףא םזילָאװ
 יד ןבעגעג ךָאד ןּבָאה דנאלסורסַײװ ןופ עִיזעָאּפ רעד ןיא ןָאט ןקידנשרעה םעד ןעװ ,ןטַײצ
 ךעלדנעטשראפ ןעוװעג זיא סָאװ ,ךארּפש עכעלשטנעמ ַא טאהעג טָאה סָאװ ,דיל א .ןטסילָאװמיס
 ןרָאי יד ןיא עסערּפ רעד ןיא ןעניפעג רימ ןוא ,עריוכס עראבגנאג ןייק טינ ןעוועג זיא
 -אמ ןעגנילק ייז סָאװ ,ןייטשראפ טינ ייז ןעק םָאדָא-ןעב ןייק סָאװ ,רעדיל -- 1922--1
 ןיא טכארבעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןטעָאּפ-ןסאמ יד ןופ רעדיל יד וצ סנאנָאסיד א יװ ,שעמ
 .לטיּפאק ןטייווצ םעד

 טקידנעראפ ןיוש ךיז ןבָאה ןטנָארפ יד ןעו ,טַײצ-גנאגרעביא רעד ןיא ןעוװעג זיא סע
 לקיטש א ןלעטשנַײא ןעמונעג ךיז טָאה סע ,רעקִיור לסיבא ןרעװ ןעמונעג טָאה דנאל ןיא ןוא
 -מאזפיונוצ לָאמארעדיוו ןעמונעג ךיז טָאה סע ןעװ ,דָאִירעּפ רעד ןעוועג זיא סע .גנונעדרַא
 ןלעטש ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טאיראטעלָארּפ רעד ןטנָארפ ענעפרָאװעצ ענעדיישראפ ןופ ןעל
 .רעבירא זיא עיצײלָאװער יד ןעוװעטאר ןופ טַײקיציה יד .ןישאמ םאב ,טאטשראוו םאב
 .דנאל סָאד ןלעטשפוא ןופ טַײצ "ערעקיור , א ןעמוקעגנָא זיא סע

 ןעמונראפ עִיזעָאּפ רעד ןיא דנאלסודסַײװ ןיא טָאה טַײצ-גנאגרעביא רעקיזַאדרעד ןיא
 ןיש טָאה טַײצ רעקיזָאדרעד יצ .ץנעגילעטניא יד - עסאמ רעד טָאטשנָא ןָאנבױא מעד
 דלאב טָאה יז ,עניארקוא ןופ עִיזעָאּפ עשידִיי יד דנאלסורסַײװ ןיא ןעגנירדנַײרא ןעמונעג
 ךיז ןּבָאה דנאלסורסַײװ ןופ ןטעַאּפ עשידִיי עגנוי יד .ץנעגילעטניא עשידִיי יד טּפאכראפ
 ו .(גלוש רעשירעטכיד רעשילָאװמיס רעד ןבעגעגרעטנוא קנילפ

 טנָארפ םעד ןסַײרכרוד ןעמונעג טָאה ןסנאוינ ענַײז ענעדיישראפ ןיא םזילָאװמיס רעד
 .עִיזעָאּפ-ןסאמ רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ

 ןטייװצ ןיא טריטיצ ןבָאה רימ רעדיל ערענָאַיצילַאװער סעמעװ ,ןיװָאדוי עשיומ
 ."ןליונק, ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל עלעכיב ןיילק א ןזָאלעגסיורא רָאי ןט-22 ןיא טָאה ,לטיּפאק
 רעשידִיי רעד ןיא גנוטכיר רעַײנ רעד ראפ שיטסירעטקאראכ רעייז זיא עלעכיב עקיזָאדסָאד
 .עִיזעָאּפ

 ףא טקריװעג ןּבָאה סָאװ ,טדערעג רעירפ ןבָאה רימ עכלעוו ןגעו ,סעביס עלא יד
 -ַאדוי ,סעמע .ןעניװַאדוי ףא ךיוא ןקריוו ןעמונעג ןבָאה ,ץנעגילעטניא רעד ןופ טימעג םעד
 ןָא ןעגנומיטש-עדירעי טימ עִיצילַאװער ןופ טַײצ א ןיא ןעמוק זא ,טליפעג טָאה ןיילא ןיוו
 רעדיל עטשרע יד ןיא טווּורּפ רע ןוא ,קיסאּפ רָאג טינ זיא גנורעלקרעד רעטמיטשאּב א
 ּוװ ,ריפנַײרא ןימ א יװ ,רעדיל עכעלטע טיג רע .טימעג ןקיטעמוא ןַײז ןייטשראפ וצ ןבעג
 :ןּבעק ןיא טירט עטשרע ענַײז טרעדליש רע

 טלעק ןיא ,דרע רעטכַײפ ןופ ךאלפ-לקנוד ףא,
 געט-ןפָאצ עקידלבענ ןופ
 טלעטשעג טירט עטשרע ענַײמ לריוג טָאה
 ...ְגעוו ןיא
 ןאד ץעמע זיא
 .ןעגנאגעגמורא
 -- ןענאּפש ןקידסעווצא ןיא
 6 ...ןענאטשעגפוא עוויש ןופ טשרע לװָא ןא

 ,עלעכיב סניװָאדוי .מ וצ עדערָאפ רעד ןופ עטאטיצ ןייא ןעגנערב וצ טנאסערעטניא רָאג זיב זיא סע 64
 טנאסערעטניא רָאג זיב זיא עדערָאפ עקיזָאדיד .קסבעטיוו ןיא ָארויב-גנודליב עשידִיי יד ןבעגעגסיורא טָאה סע סָאװ
 עליפא רעשידִיי רעד ןופ ןעייר יד ןיא עִיזעָאּפ ףא טקנוּפדנאטש ןקידנשרעה םעד טריזירעטקאראכ יז סָאװ ,טימרעד
 -ָאדוי, :טלאטשנא רעשיטעװָאס רעלעַיציפָא ןא טּבַײרש סע יװ ןֹוא טבַײרש סע סָאװ טָא .ץנעגילעטניא רעשַיייטראּפ
 ןוא ,סעמ ָא ש ענ ליפ ןיא גנאלקּפָא ןא ןענופעג טָאה גנוטכיר עכעלמיטנגייא-לעניגירָא ,ענעדיישאב-ליטש סניוו
 ןוא "יו; רעד יװ ,"סָאװק רעד ױזא טינ זיא עיזעָאּפ רע ד ןיא זא ,לָאמארעדיװ טזַײװאב סָאד
 -ראפ ,רימ ןביולג ,רעדליב סניװָאדוי ןלעװ ,טַײקשילאקיזומ ןוא טַײקשירעדליב רעשיטעָאּפ עייגענ זיא סע סָאװ
 זדנוא ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא) "גנוטכיד רעשידִיי רעַײנ רעד ןופ ל'ככייה םעד ןיא טרָא ןטצעל םעד טינ ןעמענ
 ץלא ראפ רעקיטכיו זא ,טלאהניא רעד קיטכיוו יוזא טינ זיא עיזעָאּפ ןיא זא ,טדערעג טעשָאּפ טסייה סָאד .(.ָא .ב
 .טקנוּפדנאטש רעשיטעטסע-שיטסילאעדיא רעטלא ןא -- עמרָאפ יד זיא

 .8 טַײז ,"ןליונק , (2
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 רע טגָאז רעטעליוב ךָאנ רָאנ .טירט עטשרע ענַײז ןעװעג ןענַײז קיטעמוא יוזא טָא
 .עלעכיב סָאד טנפע רע רעכלעװ טימ ,דיל רעטשרע רעד ןיא קנאדעג ןקיזָאדמעד סיורא
 :ןצנאגניא לז ןעגנערב רימ

 ,ךַײא זיא טוג ,ָא,
 ענערָאבעג
 !טבילעג ןַײז וצ ןֹוא ןביל וצ
 געט ןייק ריא טָאה יײבראפ
 ,ענערָאלראפ קילג ןופ
 טולּב עקידנזױרּב רעַײא ןוא
 טומ-טנגוי ןוא
 ,..טבירטאב טינ רענייק טָאה

 !ךַײא זיא טוג ,ָא
 געוו ןטביוטשאב טינ רעַײא ףא
 גערב א וצ ןבערטש ןיא ,ריא טָאה
 טנגעגאב טינ רענרעד ןייק ןוא רענייטש ןייק
 ,טנגערעצ ךיז עראמכ עצראווש טָאה ךַײא ףא טינ ןוא
 -- ךיא ןוא
 ,ןעװ ןוא סָאװ טינ קנעדעג
 ,טינ רַאג סייו ןוא
 ..ןעזעג ,טאהעג רָאג טנגוי א ּוװ ךיא בָאה יצ
 --קיזומ רענעסעגראפ-גנאל ןופ ענעסירענּפָא ןעגנאלק יו
 . ןעוועג ןופ סעניורכיז ךיז ןכיילב סע
 ךיור-לּפענ א ךרוד יו
 ךיוה ןיא ךיז ןרילראפ
 ,(1 קילג ןטראנעגּפָא ןופ

 ענַײז :עִיזעַאּפ ןַײז ןיא ןטנעמָאמ ַײרד ןקיטכעראב ןיװָאדוי ליו סעביס עקיזָאדיד טימ
 ןַײז טעװעקיּפעגנָא זיא סע עכלעו טימ ,ןוויטָאמ על ארטײנ יד ,ןעגנומיטש עקיטעמוא
 רעכלעוו טימ ,קנאדעג ןוא דליב ןופ טַײקטקארטסבא יד ,לּפענ ןשילָאװמיס םעד ןוא עלעכיב
 ןיא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא זא ,רעבָא ןסייו רימ .ןרָאװעג טּפאזעגכרוד זיא עיױעָאּפ ןַײז
 רעדנא ןא ,עִיזעָאּפ ןַײז ןיא ןוויטָאמ ערעדנא טאהעג ןיװָאדוי רעבלעזרעד טָאה ,1921 ,0
 -ער טכע ענַײז ןופ קורדסיוא ןראפ עמרָאּפ ערעקיסאפ א טאהעג ךיוא טָאה רע .קיטאמעט
 .טַײהדניק עכעלרעדיוש ןַײז ,טַײהנעגנאגראפ ןַײז זא ,םינַאּפא .(: ןעגנומיטש ערענָאיצװלָאװ
 -ניו רעדנא ןא ןָאטעג זָאלב א טָאה 'טַײז רעד ןופ, ןעװ ,ןאד ןרָאקיז ןיא ןעמוקעג זיא
 ךיז טָאה סע ...ץנעגילעטניא רעד ןופ ליפ רעיײז "טשיוטנא, טָאה "ּפענ, בײהנָא רעד .עלעט
 ןיא םזילָאװמיס רעד טקיטסעפראפ ךיז טָאה ןאד ןוא ,רעמַאינצאק עלעקיטש א ןבױהעגנָא
 .עֶיזעַאּפ רעד

 לעמרָאפ ןוא לענָאיצָאמע טַײצ רענעי ראפ ןוא רעטשרע רעד ןעוװעג ןיא ןיװָאדוי .מ
 .דנאלסורסַײװ ןיא רעקילָאװמיס רעטסקראטש רעד שערייפעב

 טָאטש ןוא,
 ,טליהעגנַײא לטַײה רעקידלבענ ןיא
 ...רעווש ךיז ךעלרעַײּפ ןסַײר לטַײה רעד ןיא
 טָאה יז -- טסיזמוא
 רעצימיא ָאד
 (.ָא .ּב ?) טליקעגוצ יװ ,טרָא םוצ

 .1 טַײז ,"ןליונק, (1

 טינ עלעכיב ןיא ןענַײז ,ערענָאיצײלָאװער יד ,רעדיל ענעי דָאוג זא ,ןקרעמאב וצ טנאסערעטניא זיא סע (6
 ערענָאיצילָאװער-ןכָארּפשעגסױא ןאראפ ןענַײז עלעכיב ןקיזָאדמעד ןיא .רָאטװא םעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנַײרא
 -כרוד ןענַײז רעדיל עלא טאמיק רעבָא .סעמעט "עלארטיינ, ףא ןענַײז רעדיל עקירעביא עלא .עכעלטע זיולב רעדיל
 .ךארּפש-ןסאמ ןייק טינ טַײװ טימ ןרָאװענ ןבירשעג ןוא רעיורט ןקידלאווג א טימ טּפאזעג
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 -- סאג ןוא
 ,זיולב ךעשיוכ ןיא
 רעטמאל א טסעסיוג ליטש גָאר םאב טרָאד רָאנ
 קירּב םעד אב לדַײב ןבענ ןוא
 טקילב ןוא רעצימיא טייטש
 סיורא טכאנ ןיא טקוק ןוא
 ...רעווש קיכליה טצענעג ןוא

 ךעלרעַײפ יד ךיז ןסַײר טסיזמוא זא ,טליֿפ טעָאּפ רעד ןעוו ,ןעגנומיטש עכלעזא אב
 . ןעמ זומ ןעגנומיטש עכלעזא אב ...זיולג ךעשיוכ זיא סאג ןיא זא ,לטַײה ןקידלּפענ םעד ןיא
 יד ,קורדסיוא ןופ טַײקטעשַאּפ יד ןפראווּפָא ןיוש ןעמ זומ ...דייר עמוטש טימ ןדייר ןיוש
 ןיא רעיורט ןַײז ןקירדסיוא ןיװָאדוי ךיז טװּורּפ רעבירעד .קיסקעל עקידעכָאװ ,עכעלטנייוועג
 ןופ לייט רעטסערג רעד .עמרָאפ רעטקארטסבא-טלּפענראפ א טימ ןוא ןוויטָאמ "עלארטיינ,
 ,ןעגנורעדליש-רוטאנ ןופ טײטשאב (טפלעה רעטײװצ רעד ןיא סרעדנוזאב) עלעכיב ןַײז
 :"גָאטראפ , דיל א טייג טָא .עמרַאפ העטקארטסבא-טלצניקעג א ןיא ַײּברעד

 ףיט למיה ךיז טָאה טלקיוועגסיוא,
 (.ָא .ב ?) טכיוועג-רעה-ןוא-ןיה ןקידסעלייכט ןיא
 ףיש רעטצעל רעד ּפָא װערַײמ וצ ןוא
 .טכיל א זיב ןשָאלעגסיוא ןוא

 דלאוו ןטפעלּפעג-םוטש ןוא דלעפ ןשיװצ
 ;טנגעגאב ליטש ךיז ייווצ עסאלב ןבָאה +

 דלאב ןוא -- םוטש ךיז טקוקעגנָא
 ,..טנגעזעגּפָא ךיז

 ךַײלג רענייא זיא רעווש טרעקיוהעגנַײא
 ּפָא ןטָאש סענכאמ טימ דלאוו ןיא
 ךַײט םוצ דלעפ ךרוד זיא רעטייווצ רעד ןוא
 ,(1 ...ּפָארא

 זיב ,"טפיטראפ, רעמ ץלא גנורעדליש ןיא עיצקארטסבא יד טרעװ רעטַײװ סָאװ ןוא
 ריא יידעק ,(!ןפלעה טעװ סָאד יצ סייװ רעװ ןוא) ןעלטראגרעטנוא טינ ךיז טפראד ריא
 טָא רעדליש וצ טניימעג טָאה רָאטװא רעד סָאװ ,דליב סָאד ןלעטשּװָאפ ןענעק ךיז טלָאז
 יד רָאנ טינ טוַײװ יז לַײװ ,ןצנאגניא יז ןעגנערב רימ ."זעמאט, טסייה סָאװ ,דיל א טייג
 ןיא רעּביא טיג רע עכלעוו ,גנומיטש סניװָאדוי ךיוא רָאנ ,גנורעדליש ןופ עיצקארטסבא
 ...זעמאט 'יוו ,עמעט "רעלארטיינ , אזא

 !ּפָאק ןקנארק-טגָאט ןופ ןבראש ןקידרעַײפ םוצ ךוט עסאנ א,
 --טנעה יד ןיא ךעלקיטש וצ זַײא ןוא
 --!ּפָאצ ןטיור םוצ
 ..טנערב ןוא ךיור ןיא טלעו א טייג סע
 דלעפ יא ,דלאוו יא ךיז ןבָאה סע קנערק-ןציה ןוא שינעקירט ןופ
 ...דיל-לגיופ ןכאווש ןופ ערעקיש-ּבלאה יװ ,טרעדױלּפעצ
 דימ-טרעטאמעגסיוא ןוא סיפ-ןזדנעג עראד עכיוה יד ףא
 .טלעוו רעד ןיא -- זעמאט רעקנארק ןוא רענעקורט רעד -- רע זיא סיורא
 ,געוו-למיה ןדנור ףא ךיז טעפראסעצ ןוז ןעוו ,גָאט ןטימ ןיא
 ,דלעפ-ןרַאק א וצ -- רעקנארק רעד -- רע טעזדנָאלבראפ
 גערב-עשזעמ א ףא טַײקדימ ןַײז ןיא ךיז טצעז ןוא
 6 טלעװ ןַײז טנערב סע יװ ,ןגיוא-טכוזדניווש טימ טקוק ןוא

 רעבָא ךיז ןלעװ רימ .ליפ רעיײז ןעגנערב טנעקעג רימ ןטלָאװ ןליפשַײב עכלעזא
 .טעליוב גונעג ןענַײז ייז לַײװ ,יד טימ זיולב ןענעגונאב

 .43 טַײז ,טרָאד (
 .46 טַײז ,טרָאד (2

 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 ןעוועג זיא'ס .טלעוו רעשיטעַאּפ רעד ןיא ןָאטנָאב רעד ןרָאװעג זיא םזילָאװמיס רעד
 -עגפיונוצ ייז ןענַײז קידנעטש טאמיק רעבָא .ןּפמילַא עשיטעָאּפ יד ןיא לטעצ-ריסאּפ ןימ א
 ןדייר רעטעּפש ןלעװ רימ .ןעגנומיטש-עדירעי עסעמע עקאט טפָא ןוא ערעווש טימ ןלאפ
 רֵיִמ .דָארלעסקא קילעז רעקיריל םעד טריראב טָאה סָאװ ,"לגילפ ןשיטסילָאװמיס , םעד ןגעוו
 .םיִא וצ דָארג טּפעלקעגוצ םזילַאװמיס רעד ךיז טָאה טסיזמוא טינ זא ,ןעעז טרָאד ןלעװ
 ןוא דנאלסורסַײװ ןופ עִיזעָאּפ רעד ןיא ּפאטע ןקיזָאדמעד טימ ןקידנעראפ וצ העבָא יידעק
 ןייא ףא ךָאנ ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעװ ,ןסָאגעגסױא ךיז טָאה רע סָאװ ןיא טעליוב ןזַײװ .וצ
 וצ עמרָאפ עשיטעָאּפ ןַײז טכארברעד גנורעדליש רעטקארטסבא ןַײז טימ טָאה סָאװ ,טעָאּפ
 .יקסווָאקיװאס עילע זיא סָאד .דרוסבא ןקידנעטשלופ א

 סָאד .עמַאכלימ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא ךָאנ ןבַײרש וצ ןבױהעגנָא טָאה יקסווָאקיװאס עילע
 וצ ןָא טּביײה יקסווָאקיװאס עילע .ןעגנוטערטסיורא עשידָאזיּפע זיולב רעבַא ןעוועג ןענַײז
 .רָאי ןט-1921 ןיא טשרע ךַאט ןיא ךיז ןקורד ןוא ןבַײרש

 -ינאגרַא ךיז טָאה סָאװ ,עסערּפ רעכעלטנגוי רעד ןיא ,"רעקעוו, ןופ ךעלטַײז יד ףא
 ןענעגעגאב רימ .טסאג רעטפָא ץנאג א יקסווַאקיװאס עילע טרעװ ,רעטעּפש לסיבא טריז
 טייטש יקסווָאקיװאס עילע .קיראכ יזיא ןוא דָארלעסקא .ז ןטעָאּפ עגנוי יד טימ ךַײלגוצ םיא
 רעד .דנאלסורסַײװ ןיא עִיזעַאּפ רעשידִיי רעצנאג רעד ןופ טַײז א ןָא ןצנאגניא טאמיק רעבָא
 ..עגסיורא זיא סָאװ ,"שינעטסעמראפ, עלעכיב ןַײז ןיא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא ,רענַײז ליטס
 ןקידלטעטשניילק ןופ שאמשימ א טלעטשעגרַאפ טָאה ,רָאי ןט-1923 ןיא קסנימ ןיא ןעגנאג
 אב .םזירוטופ ןקידלטעטשנילק רעקינייװ טינ רעבָא ,ןטרעפמולעגמוא ןוא םזינישזאמיא
 רעטערקנָאק א ןופ ,וויטַאמ ןטערקנַאק א ןופ ןעמיס ןייק ןעוװעג טינ ןיוש זיא ןיקסווָאקיוװאס
 ץנאג זןא ,יװא רעבָא ,טריהארטסבא ,"טרעניימעגלאראפ, ,ןגָאז וצ יוזא ,זיא ץלא .עמעט
 -ארטסײליא ןא יװ ןענַײז טָא .דרוסבא ןקידנעטשלופ א זיב עיצקארטסבא יד טייגרעד טפָא
 ;(1 ןגוצסיוא עכעלטע עִיצ

 ךיז טסעמראפ,
 ןטסיופ-רעמאה טימ
 ןעלמיה רעּביא
 ,ןעשטשרומ וצ עקיסייווש טימ טירט טימ ןוא
 יילפמוא יו
 ,ןעלמיוו ןוא
 ,סרעקיוה ענַײד
 ,טלעוו
 ןגעוורעד ךיז טעװ רעו
 ,ןעמאצ ענַײמ ןכאילש
 ,ןגעװ ענַײמ ןעמאצ
 רעקייב ןוא ייג ךיא ןעוו
 ,רענייב עטעווענערגנאגעצ ענַײד
 ,(3 .ז) ?טַײצ

 :דיל א ןופ גוצסיוא אזא ?שָאמעל טמענ רעדָא

 ,רימ ןגעק לָאלָאכ-ןסקיּב א -- טלעו א טייטש
 ,ןייבעג ןַײמ ןעשטשרומעצ ליוו
 ןייצ-ןצרעמש ןערישטש ןטנעָאנ
 .רימ ףא
 ,ןָא רימ טייג סָאװ רָאנ
 ,(6 .ז) ?ןָא רימ ס'טייג סָאװ רָאנ

 י"באטשסאמ-טלעוו , ןיא ,ןגָאז וצ יוזא ,ןרָאװעג ןעמונעג ץלא ָאד זיא ,טעז ריא יו
 אב טינ ךיז טמוקאב ,"טַײצ ענעמונעג טקארטסבא יד יו שרעדנא ןוא טלעװ ןופ רעקינייװו
 טימ לקאכאס יז טכַײלגראפ רע ,עניילק א רעייז ןַײז זומ טלעװ ןַײז ,סעמע .ןיקסווָאקיװאס

 .1923 ,קסנימ ,עבאגסיוא עוויטקעלָאק ,"שינעטסעמראפ, עלעכיב ןַײז ןופ רימ ןעגנערב ןגוצסיוא יד (1
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 טסקאוו ָאד ,ךיז ןגעװ טדער רע ןעוו ,רע זיא ןדיישאב רעקינײװ ...סקיב א ןופ לָאלָאכ א
 .ןשָאבאה-ךעלעמ-גיוא ןראדנעגעל א ןיא שעמאמ סיוא רע

 ,דלאוו
 .ריד םורא טיירב סמערָא ענַײמ ףיילש ךיא
 ןעלסקא ענַײד ףא
 ,(7 .ז) ...ּפָאק ןַײמ ןירג ןיא ןירג טעיולעלאראפ ןוא ךיז טגיוו

 .עיזאטנאפ רעכעלשטנעמ א ןופ טַײװ ץנאג רעּבָא ,שירעדליב רעייז עליפא זיא'ס
 .-אב רימ סָאװ ,רעטרע ייר רעצנאג א ןגעק טַײקידלושמוא עוולאנ א זיא ץלא סָאד

 .עלעכיּב םעד ןיא רעטַײװ ןענעגעג

 :עזארפ ןימ אזא ,לשָאמעל ,ךַײא ריא טָאה טָא

 ןגָאטראפ עטלּפענראפ - סעקלעשזעצ ךרוד
 ןַײרא ךעלעקשידאל ןיא רימ ךיא ַײז
 -ענעקלַאמעגסיוא ןַײמ
 ,..ןַילּפ-טכאנ-ףָאס
 ןגָארט רענרעה-ןשריה ףא גָאט סע לָאז
 .(10 .ז) ...ןַײש-עליסב סע לָאז ןעירב ןוא

 'רימ ןטלָאװ ("טסּבראה, .ט .א לקיצ ןקידענושעמ ןופ ,רעגייטשא) "לרעּפ , עכלעזא
 ןביוא םעד ןיא סערוש ןוא ךעלטַײז ָאד ןענַײז סע ליפ יו ,ליפ יוזא ןעגנערב טנעקעג
 וצ טַײקַיײיּפ ענעטלעז א טאהעג ןרָאי עטשרע יד טָאה יקסווָאקיװאס .עלעכיב ןטנָאמרעד
 ךַאנ טימ ןקידנעראפ ןלעװ רימ .ןייטשראפ טינ סָאד לָאז םעדָאנעב ןייק זא ,יוזא ןּבַײרש
 :סערוש עכעלטע

 ּפָא ןוא ףוא למיה םעד טנעה עבָארג טימ ךערב'כ
 ,(6 .ז) ...זיּפש ןַײמ ףא ךעלברעש ענַײז עשזינ

 :רעדָא

 .(0 .ז) "ןיילּפ רעטסיוװ-שיּפעטס ןַײמ טנַײה ךיז טָאה טרעדלעוועצ,

 | :ערוש עטצעל ןייא ךָאנ ןוא

 0 .ז) "ןליה ןלויט עיולב-לקנוט ןיא זדנוא עבאר א טכאנ א טעװ

 רע ,"ךעלשטנעמ, רעמ ןבַײרש וצ יקסווָאקיװאס .ע ןָא טבייה רעטעּפש ןרָאי טימ
 ןופ ךיוא ךיז טַײרפאב קיטאמעט ןַײז ,רעכעלדנעטשראפ ,רעטעשַאּפ ןּבַײרש וצ ןָא טבייה
 רעקיזָאדרעד .ןעגנורעדָאפ-ןסאמ יד וצ ,ןבעל םוצ רעטנעענ וצ טייג רע ,ןכײה-סָאמסָאק יד
 ןצנאג ןיא רוטארעטיל עשיראטעלַארּפ יד יװ ,םעד ךָאנ רָאפ םיא ןיא טמוק ךָארברעביא
 רעד ףא ןפירגעגנָא קראטש ץנאג טָאה טַײקכעלטּפאשלעזעג עשיראטעלָארּפ יד ,דנאבראפ
 ךיז טגָאז טַײצ רענעי ןיא .ןטסילָאװמיס יד ןופ טַײקדמערפ ןוא טַײקטדײשעגּפָא רעלעמרָאפ
 יקסווָאקיװאס עילע טבייה ָאד ןוא .עמרָאפ רעטריטַארקנאב רעד ןופ ּפַא יקסווָאקיװאס ךיוא
 טַײקוװװיטקודָארּפ יד .דנאלסורסַײװ ןופ עִיזעַאּפ רעד ןיא טרָא לקיטש א ןעמענראפ וצ ןָא
 סע .ןשינעעשעג עכעלגעט-גָאט ףא ןפורוצּפָא ןָא ךיז טבייה רע .ערעקראטש א טרעװ ענַײז
 ףא דנאלסורסַײװ ןופ ןבעל ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ןייא ןייק טאמיק רעבירא טינ טײג
 .ןפורּפָא טינ ךיז לָאז יקסווָאקיװאס .ע עכלעוו

 .רעַײּפ ןסיורג וצ ןייק רעדיל ענַײז ןיא טינ גָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ טליפ ריא ,סעמע
 ךעלדנעטשראפ סנטסקינייװ רע זיא טציא רעבָא ,לעניגירַא סרעדנוזאב טינ רע זיא לעמרָאּפ ךיוא
 .ןסאמ יד ראפ ךעלגנעגוצ ןוא

 טָאה דנאלסורסַײװ ןיא םזילָאװמיס רעד יװ ,רָאי ייווצ ןייק טרעיודעג טינ טָאה סע
 ,ןטעָאּפ עגני ענַײז ןלייטסיוא ןעמונעג טָאה טא;ראטעלַארּפ רעד .טפארק ןַײז ןרָאװעגנָא
 -יגוימָאק ןוא רעשיטסינומָאק רעד םורא ךיז ןריזינאגרָא ,ןסקאוורעטנוא ןעמונעג ןבָאה ייז
 ;ןעמונראפ דלאב טָאה סָאװ ,"רעטעברא רעגנוי, עּפורג יד ןענאטשטנא זיא סע .עסערּפ רעש
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעשידִיי רעד ןופ ןעייר יד ןיא טרָא ןקירעהעג םעד

*3 
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 ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנולקיװטנא רעד ןיא דָאְירעּפ רעטייווצ רעד
 יד טרימרָאפעגסיוא ןיוש ךיז טָאה סע ןעװ ,רָאי 1923 ןופ ןָא ךיז טבייה דנא?סורסַײװ
 "פּפאוו , ןופ עיצקעס א ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,"רעטעברא רעגנוי, עּפורג עשירארעטיל
 : ,"ּפּפאלעב , ןופ טציא ןוא

 סיורא טסקאוו רָאְירעּכ רעטייווצ רעד .ןכייצ רעכעלרעסיוא ןא זיולב רעבָא זיא סָאד
 ענַײז רע טגנערּב טרָאד ןופ ,ןעלצרָאװ ענַײז רע טָאה טרָאד .ןטשרע םעד ןופ טקעריד
 ןייא ןלײטוצּפָא ךעלגעמוא לאלכיב זיא סע .רעטקאראכ ןשיראטעלָארּפ ןַײז ןוא ןעגנומיטש
 ןרָאי עטצעל יד ןיא ןיוש .ץענערג א יװ ,עטאד רעטמיטשאב א טימ ןטייווצ א ןופ דָאירעּפ
 טקרעמעגנָא ןּבָאה סָאװ ,םינַאמיס ןזַײװאב וצ ןבױהעגנָא ךיז ןּבָאה דָאירעּפ ןטשרע םעד ןופ
 .געוו ןַײז טנכיײצעגנָא ןוא דָאִירעּפ ןטייווצ םעד ןופ ןכירטש-רעטקאראכ עקינייא

 ?דָאירעּפ ןטייװצ ןוא ןטשרע םעד ןופ קעליכ רעד טייטשאב סָאװ ןיא
 ןעװעג עִיזעָאּפ יד זיא ,טגָאועג רעירפ ןבָאה רימ יװ ,דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא

 -ָאװער יד .םזאיזוטנע-ןסאמ ןופ ,עַיצִיוטניא-ןסאמ ןופ טקודָארּפ א
 ןעגנוזאּב ןוא ןעגנוזעג טָאה עיצײלַאװער רעד ןיא עס אמ יד ןוא ,טמערוטשעג טָאה עֶיצויִל
 .ףמאק ןיא טרעטנומעג ,ףמאק םוצ טקעװעג עיזעַאּפ רעד ךרוד טָאה יז .עִיצילָאװער יד
 -טעברא םעד ןופ ןעגנאלראפ ןוא ןעגנומיטש עפיט יד טקירדעגסיוא עיזעָאּפ רעד ןיא טָאה יז
 טָאה סָאװ ,עיזעָאּפסאמ א ,עיזעָאּפ-קלָאפ ןימ רעקיטראנגייא ןא ןעוועג זיא סע .קלָאפ
 סָאװ ,וויטאיציניא עדעי ןעגניזאב ,עִיצװײלָאװער יד ןקראטשראפ --ליצ ןסיורג ןייא טאהעג
 ןאד ךיז טָאה עניוס רעד .עיצײלַאװער יד ןרעכיזראפ ןוא ןעלקיוװטנא וצ טעדנעװעגנָא זיא
 טנַארפ ןשיגָאלָאעדיא םעד ףא טגײלעג ןאד טָאה רע ,ןטנַארּפ יד ףא ןגָאלשעג ךעלטנפע
 עשיטסילאטיּפאק-שיצירּפ יד .טנַארפ-עמָאכלימ ןלעִיצעּפס רעד ףא יװ ,טכא רעקינייװ ליפ
 ןיא קינַײװעניא רעכעל יד ןיא ץעגרע טקעטשראפ ןבילבעג זיא סָאװ ,עִיצוילָאװער-רטנָאק
 (ןדנאטשפוא ,ןעגנורעוושראפ) ןסַײרוצרעטנוא שיזיפ יידעק ,טעבראעג רעמ ךיוא טָאה ,דנאל
 רענעי וצ ךיז ןּבָאה ןרע-סע ןוא סעקיוועשנעמ יד .שיגָאלָאעדיא רעדייא ,סעִיציזָאּפ ערעזדנוא
 / ןרָאװעג ןסאמ עטיירב יד ןופ ןגױא יד ןיא ןענַײז יז זא ,טריטעמָארּפמָאק יוזא ןיוש טַײצ
 טנעקעג טינ ןאד טָאה סע .עִיצילָאװער-רטנָאק רעשיטסילאטיּפאק-שיצירּפ רעד טימ שיטנעדיא
 -טטש ויא סע עכלעוו טקירדעגסיוא ןַײז ןלָאז עִיזעָאּפ - | ס א מ רעד ןיא זא ,דייר ןייק ןַײז
 .עניוס-ןסאלק םעד ןופ ןעגנומ

 .קיטסירטעלעּב ןײק ןעװעג טינ טאמיק זיא דָאִירעּפ ןטשרע םעד ןיא
 עקידסלָאמאד יד ןיא טקורדעג ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןעגנולייצרעד עניילק ץנאג ,עכעלטע יד
 ןעװ ,רעדָא ,סעמעט עטלא ףא רעדָא ןעװעג ןענַײז ,ןעגנוטַײצ יד ןיא רענעטלעז ,ןלאנרושז
 ןענַײז ,(רעדליב-עמַאכלימ סטילעארזיא םעלָאש) עמעט עַײנ א טאהעג עליפא ןיוש ןבָאה ייז
 שעמאמ יד .ןדנובראפ ןעוועג טינ עיצײלַאװער רעד ןופ סעגארפ יד טימ טקעריד רעבָא יז
 רערענָא;צוילָאװער רעַײנ א ןופ םינָאמיס טאהעג ךיז ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעגנולייצרעד ענלצנייא
 יז זא ,קידנטַײדאבמוא יוזא טעטילאווק ןיא ַײס ,לָאצ רעד ןיא ַײס ןעװעג ןענַײז ,עמעט
 ןופ רוטארעטיל רעד ןיא ןוָאלעג טינ ןרוּפש עקיטנעק רעקינייו רעדָא רעמ ןייק ןבָאה
 .דנאלסורסַײװ

 רעטלא רעד ןיא ןעלצרָאװ עריא טאהעג טָאה עִיזעַאּפ רעד ןופ טַײז עלעמרָאּפ יד
 רעמ ןעוועג עמרָאפ עטלא יד זיא ןרָאי עטשרע יד ןיא .עִיזעָאּפ רערענָאיצילָאװער רעשידִיי
 .קיטאמעט ריא וצ ,עיצילָאװער רעד ןופ ןעגנוגנידאב יד ֹוצ טסאּפעגוצ רעקיניײװ רעדָא
 ןעוועג זיא עמרָאפ ןופ סעגארפ טימ ךיז ןבענּפָא ליפוצ זא ,אזא ןעװעג זיא טַײצ יד ,וועגא
 ."יו, םעד ןיא טינ ןוא ,"סָאװ, םעד ןיא ןעוועג זיא םעלבָארּפ-טּפױה יד .ךעלגעמוא

 טָאה רוטארעטיל רעשיסורסַײװ רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא דָאירעּפ רעטייווצ רעד
 םעד ןיא ךירטש-טּפיוה רעד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,םינָאמיס ערעדנא ןצנאגניא טאהעג
 ּפאטע ןטמיטשאב א זיב טבַײלב -.טַײקשיראטעלָארּפ יד - ,עִיזעַאּפ רעד ןופ רעטקאראכ
 ,רעבלעזרעד ןוא רענייא

 טָאטשנָא .דנאל רעזדנוא ןעיוב ןבייהוצנָא טַײקכעלגעמ יד ןבעגעג טָאה "פענ, רעד
 ךיז טבייה ,גירק-רעגריב רעד ןוא עמָאכלימ יד ךיז ךָאנ ןזָאלעג טָאה סע סָאװ ,סענִיור יד
 סעצָארּפ רעקידיירפ רעד ןָא ךיז טבייה סע ,דנאל סָאד ןלעטשפוא ןופ סעגָארּפ א ןָא
 גָאט ןוֿפ ךיז טקראטש עיצילַאװער יד .טאיראטעלָארּפ םעד ןרירטנעצנָאק ןוא ןעלמאז ןופ
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 טינ רָאג זיא סע סָאװ ,סעמעלבָארּפ ןוא סעגארפ ריש א ןָא סיורא רעבָא טקור יז ,גָאט וצ
 .רעטריצילּפמָאק ליפ רעבירעד ןוא רעכַײר ליפ טרעװ ןבעל סָאד .ןזייל וצ טכַײל יוזא

 -ָאװער יד ןופ גנוקראטשראפ רעד טימ ,"ּפענ, ןופ גנולקיווטנא רעד טימ ןעמאזוצ
 ןא טימ טציא רָאנ .דנאטשרעדיוו ןַײז עניוס-ןסאלק רעד טזַײװאב ,סעִיציזָאּפ ערענָאיצויל
 ענעטלאהאּב יד ןיא ,ליטש ץעגרע .ָאטינ זיא טנָארפ-ןטכאלש רענעּפָא ןייק .קיטקאט רעדנא
 -ורא יד ףא ןָא יז רע טקיש טַײצ ֹוצ טַײצ ןופ ןוא סעדנאב ענַײז רע טיײרג ,רעדלעװ
 -ראפ טכאמ .עִיצײלָאװער-רטנָאק רעד ןופ ןטסענ רע טוב םייהעג ץעגרע ;ןטנגעג עקימ
 .רעװעג-טּפיױה ןַײז טציא זיא סָאד טינ רעבָא -- ןעגנורעווש

 .טנָארפ ןשיגָאלָאעדיא םעד ףא טכיװעג-טּפיוה ןַײז טציא טגייל עניוס-ןסאלק רעד
 עַײנ יד וצ ןסאּפוצ ןעמונעג ךיז טָאה רע .טקישעג ץנאג טעברא ןַײז רע טריפ ַײברעד
 לט א ןעמונעגרעביא טָאה רע ;ןריקסאמ קראטש ןעמונעג ךיז טָאה ,ןבעל ןופ ןעגנוגנידאב
 -קרעמפוא ןַײז ןדנעװ וצ ןָא טבייה רע ...עִיגָאלָאעזארפ רעזדנוא ןופ ,קיסקעל רעזדנוא ןופ
 .טסנוק ,רוטארעטיל יװ ,עיגָאלָאעדיא ןופ ןטנעמעלע ענעדיישראפ ףא טַײקמאז

 רעד ןיא ןכירטש-טּפיוה עקידנגלָאּפ ןקרעמנָא רימ ןענעק רָאְירעּפ ןקיזָאדמעד ןיא
 : | .רוטארעטיל

 רעד ןופ סיורא ןסקאוו סָאװ ,ןענָאזרעּפ ,ןעמענ עַײנ ןזַײװאב וצ ןָא ךיז ןּביײה סע
 סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,ףוראב רעטקעריד רעייז טרעוו עיזעַאּפ סָאװ ןוא עסאמ-רעטעּברא
 ןעמאטש ןטעָאּפ עַײנ עקיזָאדיד לפיוו ףא .עִיסעּפָארּפ רעייז טינ לַײװרעד ךָאנ זיא עִיזעָאּפ יד
 ןוא םענייניא ךיז ייז ןריּפורג ,עסאמ רענשאפערַאה ןוא רעשיראטעלַארּפ רעקיבלעזרעד ןופ
 .דנאבראפ ןופ רוטארעטיל רעד ןיא לגילפ ןשיראטעלָארּפ ןטריזינאגרָא ןטשרע םעד ןפאשאב

 ךופ גנורעדָאפ א סיורא טפור ,טריצילּפמָאק רעייז טרעװ סָאװ ,דנאל ןיא ןבעל סָאד
 ךיז טרעדָאפ סע ,עִיזעָאּפ רעד ןיא עמרָאפ רעטריצילּפמָאק רעמ ,רערעדנא ןא
 ענעדיישראפ ןופ גנוקריוו יד ןבעגוצ וצרעד ךָאנ ןלָאז רימ ןעוו .קיטאמעט רעדנא ןא ךיוא
 טעװ ,עִיזעָאּפ רעזדנוא ףא רוטארעטיל רעשיסור טפיוהרעד ןוא רעשידִיי רעד ןיא ןעגנוטכיר
 ןשינעכוז ןופ דָא;רעּפ א יװ ,ןטנעכיײצּפָא ןעמ ףראד דָא;רעּפ ןטייווצ םעד זא ,ןרעוו רָאלק
 ןיא ,סעמרָאפ עַײנ ןופ ןשינעכוז עקיזָאדיד ןופ טאטלוזער ןיא .עמרָאפ ןופ טכיזניה רעד ןיא
 ןא ןצנאגניא טאהעג ןטנעמָאמ ייר רעצנאג א ןיא ןבָאה עכלעוו) ןשינעכוז יר םורא ףמאק
 רעכַײר ליפ טַײז עלעמרָאפ יד טרעװ (רעטעּפש ןעז סָאד -ןלעװ רימ יו ,קאלשרעטנוא רעדנא
 .ערעפיט ןוא ערעטריצילּפמַאק ליפ א קיטאמעט יד ,רעקראטש ןוא

 ןופ טקריװאב עִיזעַאּפ יד טרעוו גנולקיוטנא ריא ןופ פאטע ןקידרעטַײװ םעד ןיא
 .עכעלטנַײּפ ודנוא ןטלעז טינ ,עדמערפ זדנוא ,ןעגנומערטש עשיגָאלָאעדיא ענעדיישראפ

 קידנביײהנָא .ןטסירטעלעב רעדאק א ןדליבוצסיוא ןָא ךיז טבייה דָאירעּפ ןטייווצ םעד ןיא
 ,קיטסירטעלעב עקיזָאדיד ךיז טסקאוועצ ךעלדליב עשירעגייטשנבעל ןוא עשירָאקּברא ןופ
 ,סעקסערָאמוה ןזַײװ וצ ןָא ךיז ןבייה סע :ןריצנערעפיד וצ ןָא זַײװכעלסיב ךיז טבייה
 .ןענאמָאר עליפא ןוא ןעגנולייצרעד ערעסערג ,סעלעוװָאנ

 .רוטארעטיל עשיטאמארד א ךיז טזַײװאב סע
 .קיטירק-טסנוק עשיטסיסקראמ א ןפאש וצ ןָא ךיז טבייה סע
 ,דָאירעּפ ןטייווצ ןופ ןכירטש-טּפיוה יד ןענַײז סָאד
 עלָאר עטסערג יד טָאה רָאִירעּפ ןקיזָאדמעד ןיא ךיוא זא ,ןכַײרטשרעטנוא זומ עמ

 רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ גנוקיטסעפראפ ןוא גנולקיווטנא ,גנודליבסיוא רעד ןיא
 .עסערּפ עכעלגע ט יד דנאלסורסַײװ ןיא טליּפשעג

 קידנעטש ,עסערּפ - |ס אמ סלא ,עסערּפ עשיסודסַײװ רעזדנוא טָאה ,קילג ןסיורג םוצ
 -קרעמפוא ןטלעז יד .ןסערעטניא -|ס אמ וצ שוכ א טאהעג ,קעפיוד -|ס אמ םעד טליפעג
 טָאה ,ןעייר ערעזדנוא ןיא ןזַײװ ךיז טגעלפ סָאװ ,טעָאּפ םעַײנ ןדעי ֹוצ גנויצאב עמאז
 עקירעביא ןָא טַײקכעלגעמ יד ןטסירטעלעב ןוא ןטעָאּפ עשידִיי עּפורג רעגנוי רעד ןּבעגעג
 יד ןיא ןוא טפארק עקיטנעק עסיורג א ןרָאװעג ןענַײז ייז זא יוזא ,ןסקאוו וצ ןעגנורעטש
 -עגלא םעד ןיא (עיגָאלָאעדיא רעשיראטעלָארּפ ןכָארּפשעגסױא ןא טימ ןרַאי עטשרע
 .רוטארעטיל רעשידִיי רעשידנאבראפ רעד ןופ וָאטקעס םעניימ

 ,רָאי ןט-1925 ןיא ןענַײשרעד וצ ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,'ןרע ט ש, לאנרושז רעד
 טָאה ,רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ רעד ןופ גנולקיוטנא יד טרילומיטס רעמ ךָאנ טָאה
 טנעקעג ןיוש רעבַײרש יד ןבָאה לאנרושז ןיא .ןעגנוכיירגרעד עריא ןקיטסעפראפ ןפלָאהעג
 רעמ ליפ טָאה לאנרושז רעד .ןכאז עשיטסירטעלעב ערעסערג ,רעדיל ןעלקיצ עצנאג ןקורד
 .ןעמעלבַארּפ עשירארעטיל ןלעטש טנעקעג ,גנוטַײצ עכעלגעט א יװ
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 ,(יּפּפאלעב , עיצקעס) רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רע ש -יסורסַײװ רעד ןופ לײט רעקידנקריו א רעטציא זיא ןוא רוטארעטיל רעשידנאבראפ רעד ןופ לגילפ ןשיראטעלָארּפ םעד ןָא ןסָאלשעגנָא לעִיציּפָא ךיוא רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,"רעטעברא רעגנוי, עפורג יד ןרימרָאפסױא ןָא ְךיִז טבײה ּפאטע ןקיזָאדמעד ןיא .ףורא -גראב ןגַײטש ןרעכיז ןוא ןקידנעטש ןופ ,סקּוװ ןקידלאווג ןופ ּפאטע רעד ןעוועג זיא ּפאטע רעטשרע רעד .ןּפאטע-טּפיוה ייווצ ףא ןרעװ טלײטעגנַײא זומ דָא;רעּפ רעטייווצ רעד
 ,סיזירק רעטסנרע ץנאג ,רעטשרע רעֶד ןָא ךיז טבייה ,רעטעּפש ןדייר ןלעװ רימ עכלעוו ןגעו ,ןעגנוקריוו ענעדיישראפ רעטנוא ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא ןעװ ,עּפורג רעד ןיא ןעגנולקאוו עשיגָאלָאעדיא ןָא ךיז ןבײה סע ןעװ ,טַײצ רעד ןופ ןענעכער וצ ןבײהנָא ןעמ זומ ּפאטע ןטייווצ םעד
 .  .,דנאבראפ ןצנאג םעד ןופ עיזעָאּפ רעשידִיי רעד טימ טכיזניה רעד ןיא ןכַײלנראפ וצ ןָא ךיז טבייה ןוא טנָארּפ ןלעמרָאּפ םעד ןכַײלגסױא ןָא טבייה יז ,רעקראטש ליפ לעמרָאפ טרעו יז .טַײקכעלטנפע רעשיטעווָאס ןוא רעשיראטעלָארּפ רעד ראפ ךעיוק רעטריזינאגרָא סלא ןטערטוצסיורא ןָא טבייה יז .ץניוָארּפ רעד ןיא ךיוא ןטעָאּפ ןוַײװ וצ ןָא ךיז ןבייה סע ,ךיז טסקאוועצ ןוא ךיז טילבעצ ,"ךעלגניי עכעלטע , ןופ ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,"רעטעברא עגנוי, עּפורג יד .יקסווָאקיװאס .ע רעדיל עלעכיב א סיורא שזָאל סע ,דָארלעסקא ןוא קיראכ --דנאלסורסַײװ ןופ ןטעָאּפ עטסערג יד ךיז ןעמיטשאב ןוא סיוא ןסקאוו ןרָאי עקיזָאדיד ראפ .דָא;רעּפ ןטייװצ םעד ןופ ּפאטע ןטשרע םעד ,ךעלטנגייא ,ןדליב ןוא דנאלסורטַײװ ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןרָאי עטסקידנע;לב יד ןענַײז 1926--1923 ןרָאי יד

 ,טאהעג טינ סעכַײש םוש ןייק ןעמונעג ןײמעגלא ןיא עַױעָאּפ יד טָאה םזיטעטסע רעװעִיק ןוא "םָארטש; ןופ טסַײג ןצנאג םוצ .עלעמרָאפ א זיולב ןעוועג קילג ןסיורג םוצ זיא גנוכיײלגראפ עקיזָאדיד
 .רע ב ַײר ש עשיראטעלָארּפ ןפ עֶיְצאזינאגרָא עטשרע יד טַײצ רענעי וצ ןעװעג זיא "רעטעברא רעגנוי , עפורג רעקסנִימ יד רעבָא ,ןפלָאהעג ליפ ריא טָאה ןוא רעקסנימ רעד ףא סקריוועג ליפ רעייז עּפורג רעװקסָאמ יד טָאה טעברא רעמאזניימעג רעקידרעטעּפש רעד ןיא ,סעמע ;1925 בײהנָא ,רעטעּפש טשרע טריזינאגרַא ךיז טָאה "ּפּפאמ, עּפורג רעװקסָאמ יד ,דנאלסורטַײװ טנָאמראפ טָאה סע סָאװ ,ןטארעטיל ןוא ןטעָאּפ עלא טאמיק ןעגנאגעגנַײרא ןענַײז ,עפורג רעקיזָאדרעד ןיא ןוא ,רעטכיד עשיראטעלָארּפ ,ערענָא;צװילָאװער עפורג עצנאג א סאהעג ןיוש קסנימ טָאה ,עניארקוא רעשידִיי רעד ןיא עַיזעָאּפ רעשיראטעלָארּפ ןופ בלאווש עטשרע יד ןעוועג זיא סָאװ ,רעפעפ ןייא רָאנ ןזיװעג טַײצ רענעי וצ ךיז טָאה עניארקוא ףא ביוא
 .יקסוועלַא .ב ,יקצענעמאק .ה ,ןָאזנטיװ .ז :עּפורג א ךָאנ וצ טמוק רעטעּפש .(עפורג רעשיראטעלָארּפ רעד רעסיוא ןענאטשעג) ,ןיװעל םִיאכ ,ינאירבערעס .י ,ץישפיל לדנעמ ,דנָאמלעה .א ,דנָאמ -לעה .ש ,ןאמדלָאג עשאי ,ףייט .מ ,ןיבאר ףעסיוי ןטעָאּפ יד ,ןרענעלק רעדָא ןרעסערג א ,טַײצ רערעגנעל א רעדָא רערעצריק א ףִא טרָא ןא ןעמונראפ ןבָאה ןוא טקורעגסיורא ךיז ןבָאה ,יקסווָאקיװאס עילע ןוא דָארלעסקא ,קיראכ ענעפורעגנָא ןביוא יד רעסיוא
 :"רעטכיד םוצ, דיל א ןיא טַײקשיּפמילֶא עקיזָאדיד טלכיימש -עגסיוא קיטומטוג ןיבאר ףעסיוי טעָאּפ רעגני רעד טָאה רָאי ןט-1921 ןופ ףָאס ןיא ךָאנ .עּפורג רעקסנימ רעד ןופ דנאטשרעדיוו א ןפורעגסיורא ןָא בײהנָא ןופ טָאה -- טַײקשיּפמילָא עטסוּפ יד ,ןסאמ יד ןופ טַײקנסירעגּפָא יד םעד ךרוד ןוא דליב ןופ טַײקטקארטסבא ןוא טַײקטעקצאצעג יד ,וועיק ןופ "עִיזעָאּפ ענעטעמאס, יד ,"םָארטש, ןופ םזילאמרָאפ רעד

 ץיּפש-גראב ןפא וטסייטש ,רעטכיד ,ייא
 ץילב-למיה א יװ ךיז טסקעלפטנא
 ; ...!טָאג א ראפ ךיז טסבלאז ןוא
 ,ּפָארא לָאט ןיא זדנוא וצ םוק
 ,ּפָאק ןצראווש רעזדנוא וצ רָאָה ענדַײז ןַײד גנערב
 .גָאװ-ןטלעװ ןופ לָאש 'םוצ זדנוא טימ םוק
 .גָאטראפ ןקיזָאד ןיא ןעגניז רעדיל עַײנ רימָאל
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 ,סופ ןכַײלג ןיא זדנוא טימ םוק
 טָאג א ראפ ךיז ץיירק טינ
 זדנוא טימ ייג ןוא זדנוא וצ םוק
 .טָאבעג ןייק ןדנוא בַײרש טינ

 -טאלּפ רעקיזָאדרעד ןופ ןוא ,עמרָאפטאלּפ א סָאמ רעסיוועג א ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןופ ךיז טָאה יז .ןטָארטעגּפָא טינ ּפאטע ןטשרע םעד ןיא עיזעָאּפ עשידִיי יד זיא עמרָאפ
 ןייק םענייק טָאה ןוא טָאג ןייק ראפ טבלאזעג טינ ךיז טָאה יז ,טרעדנוזענּפָא טינ םענייק
 ךיז טָאה יז בעל ןטימ סופ ןיא ןעגנאגעג זיא יז .ןבירשעג טינ ןבױא ןופ ןטָאבעג
 ףא טריגאער סעכיוק עריא טױל טָאה ןוא ןבעל ןופ סלוּפ םוצ טרעהעגוצ קראטש רעײז
 .ןשינעעשעג עקימורא יד

 ןקיזָאדמעד ףא עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ טַײקמאזקרעמפוא רעד ןופ רעטנע צ ןיא
 טַײקשידלעה יד ,גירק-רעגריב רעד ,עיצילָאװער רעד ןופ סָאטאּפ רעד :ןעוועג זיא ּפאטע
 -נגעוורעביא ריא ןיא עּפורג יד לפיו ףא ,וא רָארעט ןסַײװ ןופ סענָאברָאק ןופ
 -מ ָא ק רעד ןעוועג עמעט-טּפיוה עטירד יד זיא ,עשיגוימָאק א ןעוװעג זיא טַײהרעמ רעקיד'
 ןטייװצ ןיא ּפאטע רעקיזָאדרעד .סעמעט-טּפיוה יד זילב ןעװעג רעבָא ןענַײז סָאד .גֹוי
 טמוק סע סָאװ ,ץלא ףא טוילָאסבא טריגאער טנגוי יד ,סעמעט טימ ךַײר רעייז זיא דָאְירעּפ
 .דנאל ןיא רָאפ

 סעמעט עריא ןופ לָאצ רעד ןיִא ןעמענַײרא ןָא בײהנָא ןופ ןיוש ךיז טווּורּפ טנגוי יד
 ּ .ןסעצָארּפ-טעברא יד ךיוא

 ןטשרע םעד ןריפנַײרא ןיבאר .י רעבלעזרעד ךיז טווּורּפ רָאי 1922 םעד ןיא ןיוש
 רע ּוװ ,קירבאפ-בעוו ןגעוו דיל א טבַײרש רע .ןוויטָאמ-קירבאפ ןדָאב ןשיסורסַײװ ןפא לָאמ
 .ןסעצַארּפ-טעברא יד ןריזיטעָאּפ טוװּורּפ

 ןעניּפש ןוא ךיז ןטכעלפ םידעפ
 ןענירעצ קידנפיול ךעלפיילש
 ןלאוו עסיורג ןֿפראוו ןסאּפ
 ,ןלאפעצ טכַײל םידעפ ןופ ךוּפ
 ֶן קילּב עפראש ןפראוו רעבעוו
 ,ןדניבראפ וצ לּפינק א ּוװ
 ןטכיראפ וצ םידָאפ א ּוװ
 רעצרעה עגנוי ןופ דיל א ןוא
 ,ןטכידעג שיור םעד ןיא ךיז טסַײר

 .(2 ןוי 8 ,"רעקעוו;)

 ,ןסעצָארּפ-טעּברא יד ןבעג וצ ווּורּפ רעכאווש ץנאג ןוא רעטשרע רעד זיא ָאד בוא
 עװקסָאמ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ ,"רבאיטקָא , ךובלמאז ןיא רעטעּפש ןיבאר ךיז טוװּורּפ
 טבַײרש "ַײרעקורד ןיא דיל רעד ןיא .טעברא ןופ קיריל יד ןבעג ןיוש ,רָאי ןט5
 ;ןיבאר

 ;ןליפ ןוא ןייטש וצ טוג זיִא ,טוג זיא,
 ,ןגעוו יד ןיוש ןסייוו רעגניפ
 טסענ ןיא ּפָא ןעַײלב ןעגנאפ רעגניפ
 --ןליטש ןיא ירפ ןזָאר ןיא טוג זיא
 ,טסעמראפ עמ עסאק ףא טנעה עגנוי
 .טייזראפ טרָאװ א טרעװ ,ערוש א טסקאוו
 עגנוי ראפ טנעה ראפ דיירפ -- סערוש ןסקאוו
 ,רעגניפ רָאנ טציא ענַײמ רעדילג עלא
 גנוגעוואב ןיא רעגניפ עקידנלַײא
 ,עקנילפ רעטַײר יװ ,טראה ןוא ףַײטש
 ."ןגעו יד ףא רעטַײר עגנוי

 ןבעגעג ןבָאה לאלכיב טעּברא ןוא קיריל-קירבאפ ןופ ןוויטָאמ עטסטנאסערעטניא יד
 זױלּב עִיזעָאּפ רעד ןיא רעבָא זיא ,ןעמונעג ןצנאגניא ,עמעט יד .ןאמזלָאג .י ןוא ףייט .מ
 .עשידָאזיּפע ןא
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 רעראבליפ טָאה דנאלסורסַײװ ןיא "ּפּפאוו , ע;צקעסדיי רעד ןופ עּפורג רעגנוי רעד ןופ
 רעד סעמעט עטנַאמרעד ןּבױא יד ףא טריגאער עלא ראפ רעקידנעגנילק ןוא רעקראטש
 ןרָאי עטשרע יד ןוא ,עּפורג רעד ןיא רערעטלע רעד ןעוועג זיא רע .ףייט .מ טעָאּפ רעגנוי
 .רעבעג-ןָאט רעד ,סָאמ רעטמיטשאב א ןיא ,רעּבירעד ןוא רערעקראטש לעמרָאפ רעד

 -ןטעּפאט רעקסנימ ןיא טסינישאמ-ףליהעג א ןעוועג זיא רע) רעטעּברא-קירבאפ א ןיילא
 רעד טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג ןרָאי עטשרע יד ןיא רע טָאה ,טסיגװימָאק א ,(קירבאפ
 ןלעטשפוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןופ ןשינעעשעג עטסקידעבעל יד טימ ,גְוימָאק ןטימ ,קירבאפ
 .דנאל סָאד

 ,"רעקעוו , ןשי:טסינומָאק ןופ ךעלטַײז-טנגוי יד ןיא ךיז ןזַײװאב ענַײז רעדיל עטשרע יד
 -ַאּבמוא ,עכאווש ץנאג ןענַײז ייז .ןוװּורּפ עטשרע ןענַײז סָאד רעבָא ."רעטעברא ןגנוי, ןיא
 ןףעניפעג ןיילא ךיז טװּורּפ רע ,געװ א טכוז טעָאּפ רעגנוי רעד זא ,קיטנעק .ענעפלָאה
 ךיז טלעטש ןרָאי עקיזָאדיד ןיא .ענַײז ןרָאי עטסקידנעילב יד ןענַײז 1926--1924 ןרָאי יד
 .םזיריל ןעמענעגנָא רעייז ,ןטכַײל א טָאה רע ,שירפ ןוא גנוי זיא רע .סיפ יד ףא טסעפ ףייט
 -ירפ רעדנוזאב א טימ טכאמ רעד ןוא ייטראּפ רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ עלא ףא טריגאער רע
 .טַײקגנירג רעקיד

 ןדעי ןיִא טליפ רע ,ייטראּפ רעד טימ ןדניבראפ קראטש דָאְי עּפ םענעי ןיא זיא רע !
 .גוימָאק םעד םענַײז רעדָא

 .ןענייוו טינ דיל ןַײמ טעוו'ס ,קָאטײװ ןַײמ טינ עזױּפ
 .טענָאיאב רעקנאלב א ךיז טמעראוו ןצראה ןַײמ ןִיא
 ןעגנערב ןברָאק א ךיא טלָאװ ,דיל ןַײמ ,ךיד עליפא
 .טעליב רעשיגוימַאק ,ריד ראפ ,ריד ראפ

 .(33 .ז ,ײּפעק;)

 ןיא רעבָא זיא רע ,טַײקפיט ערעדנוזאב ןייק טגָאמראפ טינ לָאמנייק טָאה ףייט .מ
 טָאה ןוא ןבעל ןופ קעפיוד םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .טסופ ןעװעג טינ ןרָאי עטשרע יד
 ןופ ײטראּפ עשיטסינומָאק יד טלעטשעג טָאה סע סָאװ ,סעמעלבָארּפ עלא ףא טריגאער
 -אטסוק רעד ןופ סעמרָאפ עטסנענאטשעגּפָא יד טימ ףמאק א ייטראּפ יד טריפ .דנאלסורסַײװ
 טמוק ,םזידנוב ןטימ ,עיגָאלָאעדיא-ָאכיסּפ רעשיראטסוק רעצנאג רעד טימ ,עיצקודָארּפ רעשיר
 ;דיל ןַײז טימ ףייט :מ

 "לרעמעה, ןעגניז וצ גונעג,
 ,"םאי א טצלאזעג, גונעג
 לרעמעק ןיא ןייג טצעי ףראד ךיא
 םאטש םעַײנ ןופ גַײװצ א

 ,(1925 עװקסָאמ ,"רבאיטקָא, ,ךובלמאז)

 רעד ןיא ַײרעמערק רעד טימ ףמאק םענעסיבראפ א טריפ עכולעמ יד ןוא ייטראּפ יד
 עשימַאנָאקע עצנאג סָאד ןעיוברעביא ןופ דָאירעּפ רעד ןָא ךיז טבייה סע .עוויווס רעשידִיי
 :טגניז ףייט .מ .ןסאמ עשידִיי יד ןופ ןבעל

 ,ןלָאש סנטאט ןַײמ לאדאגסִיי א
 !טעב רעטנוא לקנוט ןיא טליופ
 שעדאק א גניז ,עטאט ,טינ ןייוו
 ?טעוועג סָאװ ,סעמע רעזדנוא

* * * ' * : ' ' * ' * 

 ןגעקטנא טרָאד ,ןטרָאד ַא ןָא
 ,ןכָאצינ-סקלַאפ "קעראל , א טבַײלק
 ןלָאש רעוואשז ,ןלָאש ןעּפיר
 .ןכָאװ עטצעל ןוא געט עטצעל

 ןרָאצ א רעװש ןוא דיל א רעווש
 .בוטש א טסוּפ ןוא ץראה א טסוּפ
 ןרָאק ןעייז רעדלעפ ףא טמוק
 ,בושט ןדנָאלּב ,ןבראג ןדניב
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 רעדעי ןיא זיא רע .קיבראפליפ קיטאמעט ןַײז ןיא ףייט עשיומ זיא ,טעז ריא יװ
 .שירעפיטש ןוא טכַײל עמעט

 ןופ סענָאברָאק יד טעמדיוועג ףייט עשיומ רעבָא טָאה רעדיל לקיצ ןטסקראטש םעד
 ןוא "ןרעטש, לאנרושז ןיא טקורדעג רעִירפ ןעוועג זיא לקיצ רעקיזָאדרעד .רָארעט ןסַײװ
 ןסַײװ ןופ סענָאברַאק יד טעמדיוװעג ,גנולמאז-רעדיל) "ּפעק , ךובלמאז םעד ןיא רעטעּפש
 דנאלסורסַײװ ןיא גוימָאק ןופ .ק .צ ןטימ ןעמאזוצ "ּפּפאמ ,, עיצקעסדִיי יד סָאװ ,(רָארעט
 .ןבעגעגסיורא ןבָאה

 -טּפיוה עשיליוּפ ןופ ןסאג יד ףא עטלעטשעגפוא סעִילט ,לקיצ רעד טסייה "סעילט,
 ףא טרָאד ןּבָאה לעגנע ןוא ןיװטַָאב .גימָאק ןשילױּפ ןופ ּפעק עווארעשטוק יד ראפ טעטש
 ,טכָאק גונעג ,ראצ רעד סיורג גונעג זיא סע .םעטָא ןטצעל רעיײז טכיוהעגסיוא סעִילט יד
 טניפעג ןוא גנוי זיא ףייט .מ רעבָא .גוימָאק ןעַײרפ ןוא ןטַײרפאב רעזדנוא ןופ טולב סָאד
 ,"ּפעק, ךובלמאז) "יוט ןקידרעבליז ןופ דנאל א, ןיא ,'ןרעַײפ עּביל טימ דנאל, ןיא ךיז
 -ראפ-טיוט יד ןופ דיל עטצעל יד טלכרָאכ סע יװ טליפ רע ,ראצ םעד טעז רע .24 טַײז
 ראפרעד ןוא "עריונעמ עקיטכיל א, טנערב ןצראה ןיא םיא אב רעבָא ...רעּבָא ,עטעּפשימ
 .טיוט ןראפ עליפא רע טגניז

 טַײקפיט עטמיטשאב א טכיירגרעד רע ,קיצראה-ךעלטנגוי ףייט עשיומ ןיוש זיא ָאד
 וצ זיורּב-טנגוי ןַײז טינ טזָאלרעד קירבאפ רעד טימ ןוא גװימָאק ןטימ טַײקנדנובראפ יד
 טיוט רעד סָאװ ,קָאטיײוװ ןפיט ןוא סורדראפ ןסיורג ןפא טקוקעג טינ .םזיכראנא ןשיטעָאּפ
 רעיײז ךָאד טָאה ,טנגוי-רעטעברא רעד אב ןפורעגסיורא טָאה ןטסיגװימָאק עקיטכיל יד ןופ
 לקיצ ןצנאג םעד ןיא ,טרעקראפ .רָארעט וצ ,ןיזמוא ןשיטסיכראנא וצ ןפורעג טינ טעָאּפ
 ,רעטנוזעג א ןיא טנגוי רעד ןופ גנומיטש יד טריזינאגרָא טעָאּפ רעד זא ,ריא טליפ רעדיל
 .גנוטכיר רענעטלאהעגסיוא שערייפעב

 ,ןענעקרעד ךָאנ ץעמיא טעװ סאה רעזדנוא
 טראוו ןוא ,טפיג ןַײמ ,סיוא ור טציא רָאנ
 ןענעריס ענעלַאטש ןבָאה טנרעלעג זדנוא
 ,טראה ןַײז ןעוו ןוא ךייוו ןַײז ןעוו

 .(34 .ז ,טרָאד)

 ןַײז ןיא סָאװ ,טעָאּפ ןגני םעד טרינילּפיצסיד סָאװ ,ָאד זיא טנעמעלע ןא ךָאנ
 ָא ֹן ק -לאהעגסיוא ןא םוטעמוא ךַאד רע טבַײלּב טַײקידײרּפ ןוא טַײקטכַײל רעכעלרעניא רעצנאג
 .טמאטש רע ןענאוו ןופ רָאד רעד זיא סָאד ,טסיגימָאק רענעט

 .רָאד ןַײמ רָאד ,
 ,טולב ןַײד רימ ןיא טגניז סע
 ."ןרָאצ ןַײד רימ ןיא.טַײרש סע

 .(19 .ז ,טרָאד)

 -ָאדיד ףא ןריגאער וצ רָאד ןגנוי םעד ןופ ןַײזטסּוװאּב רעד טמאטש ןענאד ןופ ןוא
 רעדעי-- ןליפעג עשיטסיכראנא ןוא רעיורט טינ .ןפיוא רעדנא ןא רָאג ףא סעִילט עלא עקיז
 טַײקטכערעג רעד ןיא טַײקרעכיז עקידלאווג א ,ןביולג םָארטש סעַײנ א סיורא טפור ןברָאק
 עטצעל יד ןיא ,טיוט ןראפ .ןכַאצינ ןַײז ןיא ןוא סעמע ןשיראטעלָארּפ ןסיורג םעד ןופ
 :"ןעגניז עטעּפשימראפ , ...ןוא עילט רעד ןופ עלעקירב ןפא ,ןטונימ :

 סעריוד עצלָאטש ןעגניז ןצראה ןיא זדנוא אב,
 טוה יד זדנוא ףא טראה זיא סָאװ ראפ טָא
 סעריונעמ עקיטכיל ןענערב ןצראה ןיא זדנוא אב
 .טיוט ןראפ ןעגניז רימ סָאװ ראפ טָא
 סעטארג עכיוה ,עכיוה אֹּב סָאװ ראפ טָא
 דיל רעזדנוא ןעלכרָאכ שטָאכ לָאז ,ןעלּפאצ טנַײה לָאז
 סעטאט עלא ,רעטסעװש עלא ,רעדירב עלא
 .דיל רעזדנוא ןעיצראפ ןוא ןעגניז זדנוא טפלעה

 .(22 .ז ,טרָאד)
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 רעבָא ,גירק-רעגריב ןופ עגארפ רעד טעמדיװעג ףייט .מ טָאה רעדיל ענייש עכעלטע
 יד טינ רע טעז גירק-רעגריב ןיא .ףיט רעדייא קידנעגנילק-גנוי רעמ רעדיל ענַײז ןענַײז ָאד
 -גרָאז קידלאווג זיא רע ,טַײקשירעּפיטש ָאד טליפ רע רַאנ ,ןטקילפנָאק עשיטאמארד עסיורג
 ;דיל א ריא טָאה טָא .קידװעליּפש ,טכַײל ףוא רע טמענ גנידצלא ןוא םוטעמוא ןוא זָאל
 ףוא טמענ ףײט עשיומ יװ טעז .(רָאי 1926 טראמ ןופ 6--5 .מונ "ןרעטש ,) "געט עקידוז,
 ;גירק-רעגריּב ןופ ןטכאלש יד

 "עקלימ, א רימ ךיא בָאּה ,לדרעפ א רימ ךיא בָאה
 (עּבמָאב-טנאה) "עקליפ עָאלּב, א ןוא דרעװש א ןוא סקיב א ןוא
 טנאה ןיא סקיב א ףַײטש -- רימ ןעַילפ ,רימ ןפיול
 ,דנאנעבלאז קידנעטש ןאהאנ ןַײמ ןוא ךיא

 רַאיאק דלאב ָאטַא ,דלאב ָאטָא ,דלאב ָאטָא
 "רָאפ, ןגָאז רימ טעװ עמ ,דרעפ א ףא ןצעז ךיז טעװ עמ

 רָאטוכ ןליטש א ןבעל טַײװ ץעגרע ,טַײװ ץעגרע
 רעטומ רעד דיל א ןוא ווירב א ןקישוצ ךיא לעװ
 ,עַײרטעג ,עקניביל :ןעמאמ רעד ןבַײרשנָא ךיא לעװ
 רעַײּפ ןוא ןרעכיוו ןגָארקעג ביל עקשיומ ןַײד טָאה'ס
 :דמערפ רעד ןיא רע טָאה ןגָארקעג ביל סעּפע ךָאנ ןוא
 דלעפ ןופ ךעלעדיימ ןוא ךעלעקשיטארב עקנִיַארג
 ,ןלעראק עקניביל , ,עשיסורסַײװ ךע ;עדיימ
 .ןלעפעג רימ טַײז ריא ,ךעלעגנעטס ףא סעקרעשטאּפ

 טָאה ,עמעט רעשירעפיטש ןייק טינ טַײװ ,רעטסנרע אזא ראפ סָאװ ,ןיילא סָאד ןיוש
 ןײלא סָאד ןיוש ,וויטָאמ-קלָאֿפ א ןופ ןָאט ןשירעפיטש טכַײל א ןבילקעגסיוא טעָאּפ רעד
 ןפיט םעד טינ ,טַײקכעלרעסיױא יד גירק-רעגריב רעד ןופ ןעמונעג טָאה רע וא ,טזַײװרעד
 | : ,םזיטאמארד

 רעקיטכיר ,רעדָא ,"טנגוי, ןַײז ןיא ,גנופאש רעשיטעָאּפ ןַײז ןופ געט עטשרע יד ןיא
 ןוא ךעלדנעטשראפ ןעוועג טַײקשירעּפיטש אזא זיא ,טַײהדניק רעקידנעִילּב ןַײז ןיא ,טגָאזעג
 ײז טָאה עמ ןא ,רעפראש ןרָאװעג ןענַײז סעמעלבָארּפ יד זא ,רעבָא רעטעּפש .םענעגנָא
 רעקיניזטכַײל-ךעלטנגוי ןוא רעטכַײל אזא טָא טָאה ,רעפיט ליפ ןעמענ טפראדעג ןיוש
 טינ טָאה סע ,טנעקעג טינ ףייט טָאה םעלבָארּפ א ןעמענ רעפיט .טגיטעג טינ גנאגוצ
 .טַײקפַײטש,, יד .סיזירק ןכעלרעניא ןא ןליפ ןעמונעג טָאה ףייט .מ ."םידָאפ ןייק טעיאטסע;ג,
 םעד ךיז ןלעטשנגעק וצ סעכיוק גונעג ןבעגעג טינ ךָאנ םיא םינָאּפא טָאה "רָאד ןַײז ןופ
 ,ןעגנומיטש-עדירעי ןָא םיא אב ךיז ןבייה סע ,זָעװורענ טרעוו רע .םיא ןבעלסיוא ןוא סיזירק
 רענעי ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ענישטשנינעסעי ןופ גנוקריו רעד רעטנוא רעטנוא טלאפ רע
 .טלאהניא ןשימעהָאב-טכע ןא טימ רעדיל ןבַײרש וצ ןָא טבייה רע ,טילבעצ קראטש יוזא טַײצ

 ןבירטעג םִיא טָאה ,ןייג ןזָאלעג טכַײל יוזא ךיז טָאה רע ןכ;עװ ףא ,לפיש סָאד
 טכעלש ןוא קיניײװ רעַײז ןרָאי עטצעל יד טָאה רע .טנורגֿפָא םוצ רעפיט ןוא רעפיט ץלא
 .ןּבירשעג

 -ראה רעד ,טּפורג רעבלעזרעד ןופ טעַאּפ רעטייװצ רעד זיא ןימ רעדנא ןא ןופ רָאג
 -רעבייא רעד ףא ןעמּוװשעגפורא ךיג יוזא טינ זיא רע .ןאמדלָאג עשאי רעפיט ןוא רעקיצ
 זיא רע לַײװ ראפרעד ,"גנונעקרענָא, ןַײז רערעװש ליפ ןָא טמוק םיא .ףייט .מ יװ ,ךאלפ
 עטכַײל ףא טינ ךיז טעּפאווק רע ,ץנערקרעברָאל ענעריּפאּפ ךָאנ טינ ךיז טגָאי רע ,רעפיט ליפ
 ןכעלגעט-גָאט ןופ ןשינעעשעג ליפ רעיײז ףא טריגאער רע סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,סעמעט
 ,לשַאמעל ,יוװ ,עמעט-גָאט עקידנעילפכרוד א עליפא ,טמעֶנ רע סָאװ ,עמעט רעדעי ןיא .ןבעל
 ריא ןיא טינ ןעמענ יז רע ליװ ,"יטעצנאוו ןוא ָאקאס, ,"טייהראוו , ןוא "סעמע, ,"ןיסארקָמ
 . .ןעניז ןכעלרעניא ןפיט ריא ןיא רָאנ ,טַײקכעלרעסיױא

 עירק רעזייב ןיא ,רעמאזנייא ןיא טלעק ןיא
 .ןראילָאּפ עקיטסיװו ףא טכענ עסַײװ ןיא
 ,ןרילראפ ךיז ןקָארשעג טינ ןעד רעװ טָאה
 ,םעראוו ןבילבראפ טרָאד זיא ץראה סעמעוו ןוא
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 רעווילג ןדעי ןטלאּפש זיא טרעשאב זדנוא רָאנ
 "ןיסארק, ןפא ןעלסעק יד יװ ,עסייה רעצרעה טימ
 ןביל וצ ץראה ןלופ טימ טַײצ א ןאראפ
 .ןסאה וצ ץראה ןלופ טימ טַײצ א ןאראפ

 .(1 (27 ,"ןיסארק,)

 ףיט זיא רע ."יטעצנאוו ןוא ָאקאס, דיל ןַײז ןופ סערוש ייוװצ זיולב טמענ רעדָא
 "יירשעג רערעטצניפ, ןַײז ,"רעקיטכאנבלאה, ןַײז .טאטדלאווג ןשיניצ םעד ןופ טרעדורעצ
 ;לַײװ ,יירשעג ןַײז ןַײא טלאה רע רעבָא ,ןַײּפ טימ לופ זיא

 ,טמוטשטנא ןיוש רעסעב רעװ ,ץראה ןַײמ ,ץראה
 ןרעה טינ שטָאכ עניוס רעד יירשעג םעד לָאז

 ןײק ןליפ טינ לָאז עניס רעד ,ץכערק א ןָא ןבראטש ,עניוס םעד ןבעגכָאנ טינ
 ןיא ףמאק ןופ גנאלראפ רעקיטולג רעקידנעטש רעד ןעוועג זיא סָאד --טַײקטכאוושעגּפָא
 .סעריוד ןופ ףיולראפ

 ןרָאי .טַײז עלעמרָאפ יד ךאז עטשרע יד רעװש רעיײז ןָא טמוק ןענאמדלַאג עשאיו
 עטשרע ענַײז רעביא ריא טקוק .עמרָאפ יד טשרעהאב ןוא טפמעקאב רע זיב טרעיודעג
 רעד יוװ ריא טליפ ,"רעקעוו, ןיא טקורדעג ןעװעג רָאי ןט-1924 ןיא ךןָאנ ןענַײז סָאװ ,רעדיל
 רָאנ טינ סע טייג םיא אב רעבָא .עמרָאפ ןַײז טקיטייוװעגסיוא טָאה ןאמדלָאג "רעקניגנוי,
 רעייז ןַײז ןופ ,טַײקפִיט ןַײז ןופ טַײקרטוװש יד טמוק םיא אב .עמרָאפ ןופ עגארפ רעד ןיא .
 ,עיצוילָאװער רעד ןופ ןעמעלבַארּפ יד טימ טקָאטיײװ רע .עִיזעָאּפ וצ גנאגוצ ןטסנרע
 ןקָאטײװ ענַײז ןרעװ ייז ,עיגָאלָאכיסּפ רעשיטעַאּפ ןַײז ןיא ,ךיז אב סיוא ייז טגָארט רע
 ןדײרפ ענַײז ןוא

 טסיג סָאװ --ץראה ןטליפעגנָא ןא טימ טמוק רע .דיל א טימ רע טמוק ןאד טשרע
 :סעגערב יד רעּבירא ךיז

 ,לופרעביא ןוא לופ ןיוש קילג סָאד רימ זיא
 ...רעּבירא ץראה ןופ ןגערב יד טקנעװש ןוא
 לוד ןרעװ טינ דיירפ ןופ לָאז ךיא יידעק רָאנ
 (26) ןבירשראפ טולב טימ דיל א ןיא סָאד ךיא בָאה

 ;ןאָמדלָאג .י טּבַײרש ןװָארינשוק .א טעמדיוװעג דיל ןייא ןיא

 ,רעניוזא רָאג טפאשביל ןופ ָאד ןעד סייוו לעװ
 .עגנירג ןוא עכעלקילג ןעייוו ןופ
 גנוניולאב ערעסערג א ןַײז ןעד ןעק יצ
 .ןעגניז ןופ ךָאי טימ טשטנעּבעג ןַײז יו

 לַײװ ,ךָאי א ןעוװעג םיא אב זיא ןעגניז ,ליּפש ןייק ןעװעג טינ םיא אב זיא ןעגניז
 םעד ראפ ןוא ןעגניז םעצע ןראפ טַײקכעלטרָאװטנאראפ עלאסַאלָאק יד טליפעג טָאה רע
 ןעייו עשיטעָאּפ ןופ ,ןעייו ןופ ןטונימ יד .טגניז טעָאּפ א רערעזדנוא סָאװ ןגעװ
 רעבָא זיא סע .ענַײז ןטונימ עטסכעלקילג יד ןעװעג םיא אב קעּפָאסילעּב ןענַײז
 ןאמדלָאג .עטסגנירג יד ןופ ןעוועג םִיא אב ןענַײז ןטונימ עקיזָאדיד בוא ,קעפָאס רעסיורג א
 ערעװש ןוא עסיורג א ,םעלבָארּפ א רע טעז ץלא ןיא .טקיטײװעג רעװװש רעייז טָאה
 -ירפ טפָא ץנאג ,ןטנאסערעטניא ןא ,ןקידעבעל א טנעקעג טינ םיא רימ ןטלָאװ .םעלבָארּפ
 ,שטנעמ רערעטלע ןא ןיוש זיא רע זא ,טניימעג ריִמ ןטלָאװ ,רעכָאב ןקיטסול ןוא ןכעל
 .טַײהנטלעז א םיא אב זיא לכיימש א סָאװ ,רעטקיטיײװעגסיוא ןא ןבעל ןופ

 סָאװ ,דעדיל טפעה א םענַײז ןופ ןרָאװעג ןעמונעג זיא ,ןעגנערב ָאד לעװ ךיא סָאװ ,סעטאטיצ עלא יד (
 ,יר רָאנ ,רעדיל ענַײז עלא טינ ןַײרא ןענַײז ָאד זא ,םינָאּפא .םירק ןיא ןרָאפקעװא ןַײז ראפ ןזָאלעג רימ טָאה דע
 רעבירעד לעװ ןוא ,ךעלטַײז יד ןופ עיצארעמונ א טכאמעג בָאה ךיא .ערעסעב יד ראפ ןטלאהעג טָאה רע עכלעוו
 .טַײז רעד ןופ רעמונ ןכעלגנידאב םעד זיולב ןעגנערב סעטאטיצ יד ןיא
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 טימ ןעגנורדעגכרוד ןענַײז רעדיל ענַײז זא ,ןעגנורדעג טינ טוילָאסבא זיא ןופרעד
 ךיז ןיא ןגָארט סָאװ ,רעדיל טנעצָארּפ ןקיטשינ א טפעה ןַײז ןיא טָאה ריא .םזימיסעפ
 ןבילג טימ לופ רעדיל ,דיירפ טימ רעדיל ,גנורעטסַײגאב טימ רעדיל .ןעגנומיטש ערעווש
 ,םעד ןופ גנוקידירפאב רעפיט קידלאווג א טימ רעדיל ,סעמע ןשִיראטעלָארּפ ןסיורג םעד ןיא
 --רעפמעקטימ יד ןופ רענייא זיא רע סָאװ ,(ןייטשּפָאה) "רעּפוק לקיטש א ךיוא , זיא רע סָאװ
 .טַײהרעמ רעקידנגעוורעביא רעד ןיא םיא אב ןענַײז רעדיל עניוזא

 בַײל םוצ סקיב עטלאק יד רעטסעפ ןאד קירד ךיא
 ,ןריובעג ןַײמ ןופ גָאט םעד ,ָאש יד שטנעּב ןוא
 ןבעל ןַײמ ךיוא זיא טלעטשעג ןָאק ןסיורג םעניא סָאװ
 ,26) לריוג ןַײמ לָאטש ןופ גנאלק טימ טניולאב טַײצ יד טָאה סע סָאװ

 .טעמוא רעפיט ןוא רעליטש א ָאד קידנעטש זיא ריירפ ןופ סולפרעביא םעד ןיא רעבָא
 ,ןַײּפ ןיא ,םאלפ ןיא וטסָאה טכאוורעד ,סנַײמ ןבעל .ָא
 ?גָאװ ןטסיװ ןיא ,עזָאלמיײה ןיא טכענ ןיא
 ,ןַײש רעד טָא ראפ ןקנאדּפָא רעטציא ןעמעוו זיא
 ,לגָאל ןלופ א יו טלופראפ ץראה ןַײמ טָאה סָאװ

 :סערוש ריפ עכלעזא רעדָא

 רעליק טינ טרעוװ ןוא סייה זיא ץראה ןַײמ
 ,ןבױלג וצ ףוא טינ טרעה ןועװ רעצנאג ןַײמ
 גנילירפ א ןשיוװּפָא ךָאנ טעוו'ס זא
 ,ןביוש ןופ עלעקנוט סעקשטיר

 .היטקעּפסערעפ יד ָאד זיא סע ,ןבױלג רעפיט רעד ָאד ןיא ,טוג ךיז טכאד זיא
 ,ןפיט טימ דיירפ עקיזָאדיד טָא סיוא ןשימ סָאװ ,סערוש ריפ םעד ךָאנ ךַײלג רעּבָא ןעײג
 ;קַאטייװ ןקיזָאלצענערג

 ,רעגנערטש ץלא טרעװ רָאנ יקילב ןַײמ
 ,..טולב םעניא טרעביפעצ דלודעגמוא רעדליװ ןוא
 ןעגנעה ךָאנ ּפָאק ןַײמ ףא טעװ גנאל יװ :גערפ ךיא
 :טור עקידנסַײמש עסאנ יד

 רע טָאה ,"טסבראה, טסייה סָאװ ,דיל עקיזָאדיד :ןקרעמאב וצ טנאסערעטניא זיא'ס
 .רָא' ןט-1928 ןיא טשרע טקורדעג יז טָאה ןוא רָאי ןט-1925 ןיא ןבירשעגנָא

 זיא רע .גנאל ןופ ןיוש "טור עקידנסַײמש עסאנ יד ןעגנאהעג, זיא םיא ףא ,ָאי
 םיא טָאה סָאד .דילאווניא ןא ןרעװ טינ לָאז רע ,טאהעג עריומ טָאה ןוא קנארק ןעוועג
 טשימעגסיוא טָאה סָאװ ,סעביס יד ןופ ענייא ןעוװעג ךיוא זיא סָאד ,טַײצ עצנאג יד טגָאנעג
 טימ ןבעל ןשיראטעלָארּפ ןקידנסקאוו ,םעַײנ םעד ןופ גנורעטסַײגאב עכעלרעניא עסיורג ןַײז
 ,רעיורט ןקיצראה ןפיט

 סָאװ .סעטאטיצ ר עצנאג א ָאד ןעגנערב וצ טינ טַײקכעלגעמ םוש ןייק ןּבָאה רימ
 רימ .רָאי רָאּפ עטצעל יד ראפ דָארג סקּוװ ןלאסָאלָאק ןַײז טרירטסויליא ליפ רעייז ןטלָאװ
 לאפוצ רעכעלקילגמוא רעד טינ ןעוו ןוא .רעדיל עלעכיב ןַײז סיורא טעװ ןכיגניא זא ;ןפָאה
 רעד ןופ עטסקראטש יד וצ טרעהעג שערייפעב ןאמדלָאג טלָאװ ,טױט ןשיגארט ןַײז טימ
 .עּפורג רעשיסורטַײװ רעגנוי

 ךיוא זיא רע .יקצענעמאק .ה טעָאּפ םעד ןיא ךיוא ריא טליפ ורמוא םענדָאמ א
 ,"ּפעק, ךובלמאז) "רעדיל עכעליירפ ןוא טעמוא טימ, עִיועָאּפ רעַײנ רעד ןיא ןעמוקעג
 זיא טַײצ יד .טעמוא יװ ,דיירפ רעמ ןעװעג ייז ןיא ןיא ןטַײצ עטשרע יד ןיא רעבָא .(51 .ז
 ּסָאד ןלעטשפוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ,רעגנוה ןופ סױרא סָאװ רָאנ ,עקידיירפ א ןעוועג
 :רעבירעד עקאט ןוא ףמאק-ןסאלק רעד טפראשראפ יוזא טינ ךָאנ ךיז טָאה סע ,דנאל

 רעדיל ןעגניז וצ טציא טָא יוזא טוג זיא,
 ,געט עקיורמוא ןוא עקיור ןגעוו
 רעדיל ןעגניז וצ טציא טָא יוזא טוג זיא
 ,געוו ןטכאמעגכרוד ןרעווש א ןופ

' 
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 .געוו ןטכאמעגכרוד םעד ןופ טַײקרעװש יד טליפעג ןיילא עקאט טָאה יקצענעמאק ןוא
 רעדיוש ןכעלרעה םעד סעצײלּפ ענעגייא ענַײז ףא טליפעג רע טָאה ,ץעוװעיאּפאשט א ןיילא
 טמענ ,זַײװלײט ,ןופרעד רעשפע ןוא טלופרעביא םיא טימ ןעוועג זיא רע .גירק-רעגריב ןופ
 יד ןעו ,רעקראטש ןרָאװעג זיא ורמוא רעד ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא םיא אּב ךיז
 -- ,"טַײקידעכַאװ" רעד ןופ טַײקכעלרעה יד עליפ רעייז ראפ טלעטשראפ טָאה רָאװ עבראה
 ."רעדיל עכעליירפ יד ןיא טעמוא רעד, םיא אב ךיז טמענ ןופרעד רעשפע

 ןעועג שערייפעּב זיא עִיזעָאּפ רעד ןיא רענַײז טערטסיורא רעטשרע רעד רעּבָא
 :רעטנוזעג א

 עטראה רעדיל ךיא לעװ ןשעלראפ טינ
 : טדערעצ טוט טימ ךיז טָאה טכאנ ןעװ ,טציא
 ןצראה ןיא רימ אב טעוועטראהראפ ףַײטש
 ,טעליב-ייטראּפ א טמעטָא ןוא טמָארטש

 ןעװעג ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ זיא רע -.עלַײמ א ךָאנ טאהעג טָאה יקצענעמאק
 זיא רע .ךייה רעלעמרָאפ רעטמיטשאב א ףא ,עּפורג רעצנאג רעד טימ ךַײלגראפ ןיא
 גנוקראטשראפ עקידרעטַײװ א זיא געוו רעקידרעטַײװ ןַײז .טעָאּפ רעפַײר א טאמיק ןעמוקעג
 .עיזעָאּפ ןַײז ןופ

 .רעדיל ןופ ןבױהעגנָא טָאה רע .ןבירשעג קינײװ רעייז לַײװרעד ךָאנ טָאה ןָאזנטיוװ
 גנולייצרעד עטשרע ןַײז ,"אולּפמא,, ןַײז טינ ןגעווטסעדנופ זיא עיזעָאּפ זא ,טכוד רימ רעבָא
 רע .עזָארּפ ןופ געװ רעד ןַײז ץלא ראפ רעכיג טעװ געװ ןַײז זא ,טזַײװ "קעַײרד ןיא,
 .עמרָאפ רעשיטסינָאיסערּפמיא ןא ןיא ןגיילנַײרא קיטאמעט עקיטנַײה רעזדנוא ךיז שוװּורּפ
 : .רעטנאסערעטניא ןא שערייפעב רעבָא ,רעשילאקיזיר א ווּורּפ א זיא סע

 ןווּורּפ יד .ןוװּורּפ עטשרע יד ןבעגעג לַײװרעד ןבָאה יקסװעלַא .ב ןוא ץישפיל לדנעמ
 ןגָארטעגכרוד ךיז טָאה ןיוועל םִיאֹכ .ןיקסװעלָא אֹּב סרעדנוזאב ,עטנאסערעטניא ןענַײז
 טימ ןָאטעג לארטש א טָאה רע .רָאעטעמ א יװ ,דנאלסורסַײװ ןופ עִיזעָאּפ רעד רעביא
 .עיזעַאּפ רעד ןיא טינ םיא ןעמ טעז ןרָאי עטצעל יד .ןרָאװעג טינ זיא ןוא ןַײש ןטלאק א

 לַײװרעד ךָאנ ךיז ןבָאה עּפורג רעגנוי רעד ןופ ןטעָאּפ ענעפורעגנָא ןביוא עקירעביא יד
 ןגָאז וצ סעטמיטשאב זיא סע סָאװ יז ןגעו רעװש זיא סע זא ,טקורדעג קיניײװ יוזא

 טָאה סָאװ ,ּפאטע ןא ןעוװעג זיא דָאירעּפ ןטייווצ םעד ןופ ּפאטע רעטשרע רעד ,ָאזלא ,
 ןבעגעג ןוא טלמאזעגפיונוצ יז טָאה סָאװ ,דנאלסורסַײװ ןיא עיזעָאּפ עשידִיי יד טריזינאגרָא
 ,גנוטכיר עשיראטעלָארּפ-רענָאיצילַאװער ענעכַארּפשעגסױא ,עטמיטשאב א ריא

 סַאטאּפ רעד ןעװעג זיא ֿפאטע ןקיזָאדמעד ןיא עִיזעָאּפ רעד ןופ ןָאט-טּפיױה רעד
 ,ףמאק ןשידלעה םעד ןופ גנורעטסַײגאב יד ןאד ,גירק-רעגריב ןטקידנעראפ סָאװ רָאנ ןופ
 .ןליוּפ ןיא טּפיוהרעד ,רעדנעל עשִיעּפַארײא ןיא לאטיּפאק ןופ סענַאברָאק יד ןריפ סע סָאװ
 טריסערעטניא ןטעָאּפ ערעזדנוא ךיז ןבָאה ,םיא טימ ,םורא ןשיראטעלָארּפ םעד ןיא קידנּבעל
 .טַײקכעלטּפאשלעזעג עשיראטעלָארּפ יד טריסערעטניא טָאה סע סָאװ ,סעגארפ עלא טימ

 עטכישעג רעד ןיא רעטסלופטולב רעד ,רעטסקידנעִילּב רעד זיא דָאירעּפ רעקיזָאדרעד
 .דנאלסורסַײװ ןיא עֶיֹזעַאּפ רעשידִיי רעד ןופ
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 ןטייװצ םעד ןופ ּפאטע ןטייװצ םעד ןריזירעטקאראכ וצ ןטערטוצ טציא ןלעװ רימ
 ןטשרע םעד ןיא .טױה רעלעה ןופ ןעגנורּפשעגסיורא גנולצולּפ טינ זיא רע ךיוא .דָאירעּפ
 גירק-רעגריב ןופ סָאטאּפ רעסיוא זא ,ןזיוועג ןבָאה סָאװ ,םינָאמיס ןעוועג ןיוש ןענַײז ּפאטע
 -טש ןעװעג ךָאנ ןענַײז עיצײלָאװער רעד ןוֿפ טַײקשידלעה רעד טימ גנורעטסַײגאב ןוא
 ןופ םינָאמיס ,גנורעטסַײגאב ןופ טַײװ ץנאג ןעוװעג ןענַײז סָאװ ,עִיזעָאּפ רעד ןיא ןעגנומ
 'עיצילַאװער רעד ןופ סעכיק יד ןיא לפייווצ .ךיִז ןיא לפייווצ ןופ ,ןעגנומיטש-עדירעי
 -אבמוֲא יוזא ןעוװעג ןענַײז ןעגנומיטש עקיזָאדיד רעבָא ,רעִירפ ךיוא ןעוועג ןיוש ןענַײז
 זא ,קידנגעװרעביא יוזא ןעװעג ןענַײז רעדיל עטנוזעג ןוא ערעטנומ יד ןוא ,קידנטַײד
 ,טקרעמאב טינ יו טאמיק ןעגנומיטש-עדירעי יד טָאה עמ

 טפאשטריוו רעד ןופ רָאטקעס ןשיטסילאיצָאס ןופ ףירגנָא רעטסנרע ןא ןָא ךיז טבייה
 רעשימָאנַאקע רעד .טַײצ ערעווש א רעּביא טבעל םוטרעגריּבניילק סָאד .ןטאווירפ םעד ףא
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 -באפ עניילק עטאווירּפ ,רעלדנעה ,רעמערק ןטכיש עצנאג ןסיוטשוצסיורא ןָא טבייה ףירגנָא
 ...סעִיציזָאּפ עשימַאנָאקט ערעייז ןופ ךעלטנאקיר

 -ריּבניילק רעד ןופ גנומיטש רעניימעגלא רעד ףא טכעלש רעייז ּפָא ךיז טפור סָאד
 ןא ןָא טבייה ,ןבעגרעטנוא טינ ךיז ליוו םוטרעגריּבנילק סָאד .ץנעגילעטניא רעכעלרעג
 ,םורא רעזדנוא ףא דנאטשרעדיוו ןשיגָאלַאעדיא

 גנוקריוו ןַײז רעטנוא טּפאכראפ רע .םזיקצָארט רעד סיורא טערט ייטראּפ רעד ןיא
 -ריבניילק רעשייײטראּפמוא רעד ןיא .ץנעגילעטניא רעשיײטראּפ רעד ןופ לייט ןסיוועג א
 עוויווס רעקיזָאדרעד ןיא .עציטש עקידנטַײדאב א םויקצָארט רעד טגירק עוויווס רעכעלרעג
 ,רעמָאינצאק רעדליוו א ןָא ךיז טבייה

 סעכיוק יד וצ יורטוצמוא רעד ,טכאמעג טָאה םזיקצָארט רעד סָאװ ,רעדליּפעג רעד
 רעקראטש ךיז טָאה ,ןסאמ יד ןיא טייזעג ןבָאה ןטסיקצָארט יד סָאװ ,עיצילָאװער רעד ןופ
 רעמ ליפ ןָא קידנעטש ןופ ןיא יז .טנגוי רעד ףא ,ךיז טייטשראפ ,ןפורעגּפָא ץלא ראפ
 ענעטלאהעגסיוא יד טינ ךיז ןיא טָאה יז .קיטפאהדנאטש רעקיניײװ ליפ "ךעלדניפמע,
 ןופ ןרעװ וצ טריפראפ לגוסעמ רעמ זיא יז .קיװעשלָאב ןטלא ןא ןופ טַײקטעװעטראהראפ
 .עזארפ רערענָאיצילַאװער "רעקניל , רעד

 רוטארעטיל רעד ןיא ןעגנומיטש-עדירעי ןופ קורדסױא "רעכעלרעסױא, רעד
 ,רעדיל סנינעסעי טימ ."ענישטשנינעסעי, :רענעפורעג יוזא רעד ןופ ןבױהעגנָא ןאד ךיז טָאה
 ןגָארטמורא ןעמונעג ךיז ןבָאה ,טריזינאגרָא יז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעגנומיטש יד טימ
 ןופ רעטָאלב םעד ןסירעגפוא טָאה טוט סנינעסעי .עּפורג רעגנוי רעד ןופ לייט רעסיורג א
 ןטעַאּפ עגנוי יד ןופ רעקיצנייא רעדעי ןגָארטעגמורא ךיז טָאה סע ןכלעוו טַימ ,ןשינעצכערק
 .עלעקניוו ןַײז ןיא

 -עגנָא ךיז טָאה עיצקורטסנַאקער ןופ דָאירעּפ םעד ןיא זא ,ןסעגראפ טינ ףראד עמ
 ךָאנ טָאה סָאװ ,גירק-רעגריב ןופ קיטנאמַאר רעד טָאטשנָא ."ןּבעל קידעכָאװ, א ןביוה
 רעקידנרעטסַײגאּב רענייש רעד טָאטשנָא ,פאטע ןטשרע םעד ןיא ןטפול רעד ןיא טבעוװשעג
 ןגײל ןופ טַײצ "עשיאזָארּפ, א ןענאטשטנא זיא ,םזינומַאק ןשירעטילימ ןופ טַײקמערטסקע
 ךעלגעט-גָאט ןיא ,ךָאי "ןקידעכָאװ, ןיא ןענאּפשנַײא טזומעג ךיז טָאה עמ .לגיצ ףא לגיצ
 .רָאװ רע ּב ר אה רעכעלקריוו ןופ דָאירעּפ רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ...ןבעל "ןכעלניילק,י

 ןא טימ ןלאפעגפיונוצ זיא דנאל רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא טַײצ ערעװװש עקיזָאדיד
 עּפורג רעזדנוא ןופ ןרעק-טנורג רעד .עּפורג רעזדנוא ןופ ןבעל םעד ןיא דַאירעּפ-גנאגרעביא
 ןָא ןוש טבייה ןטעַאּפ עגנוי יד .ןסקאוועגסיוא ךעלרעניא זיא רע ,"רעטלע, ןרָאװעג זיא
 עטמיטשאב א ןליפ ייז .ןעגנוכיירגרעד עלעמרָאפ עקיטציא זיב ערעייז ןקידירפאב וצ טינ
 ןקידירפאב וצ טינ ןָא טבייה ייז ,"טַײקָארג , עטמיטשאּב א ,ןבַײרש רעייז ןיא טַײקינָאטנײא
 רעִירפ יד .ןרעזאכרעביא ןעמונעג ךיז ןבָאה עגנוי ערעזדנוא ,ךעלקריוו ןוא .עמעט יד ךיוא
 ןעמונעג טָאה יז ןקלעוװו ייז ראפ ןבױהעגנָא טציא טָאה קיטנאמָאר עשירפ ןוא עטנוזעג
 -דנעטשראפ ץנאג ןעװעג ליפעג אזא זיא עיזעַאּפ רעגנוי רעזדנוא ראפ .ןקידירפאב טינ
 -יֹוא יד ןבעג רעדָא .םינאפיוא ייווצ ףא ןרעדליש וצ ךעלגעמ זיא גירק-רעגריב םעד :ךעל
 ןזעידנארג םעד ,ןטכאלש ןופ טַײקיבראפ יד ןבעג ,גירק רעגריב ןופ טַײקניש עכעלרע ס
 םוינומָאק ןשירעטילימ םעד ,גירק-רעגריב םעד ןעמענ רעדָא ,עִיצילָאװער רעד ןופ ןאּפש
 רעיײז ןופ רָאנ ,ןשינעעשעג ערעיײז ןופ טַײז רעד ןופ טינ ײז ןעמענ-- ,רעפיט ליפ
 -רעניא יד ןבעג ;טלאהניא ןשיפָאזָאליפ רעײז ןקעדפוא ,טַײז רעשיטאמעלבָארּפ
 יד ןוענײמעגלאראֿפ ,עיצילָאװער רעד ןיא ןעוװעג ןענַײז סָאװ ,ןטקילפנָאק עכעל
 -ָאװער יד ןעמענ טסיח סָאד ,םעלבַארּפ-טלעװ א ךעלקריוו ןפאש ןוא ןדָאזיּפע ענלצנייא
 .ךאלפרע בייא ריא טינ ןוא ףיט רעד ןיא עיצויל

 .ךעלרעסיוא זױלּב עַיצײלַאװער יד ןרעדליש טנעקעג טָאה טנגוי סלא ,טנגוי יד
 יז ןטכאלש יד ןופ טַײקכעלרעה ןוא טַײקניש יד ןרעטסַײגאב טנעקעג יז טָאה סע
 עריא וצ ,עיצילָאװער רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד וצ ןפיטרעד טנעקעג טינ רעבָא ךיז טָאה
 ,עִינָאמראה עטסקינייװעניא יד טינ ןפַײרגאּב טנעקעג טינ טָאה יז ,ןטקילפנַאק עטסקינייװעניא
 .עיצוילָאװער רעד ןופ םזיטאמארד ןטסקיניײװעניא םעד טינ

 טינ ןקידירפאב טנעקעג טינ רעמ ןיוש טָאה עִיצילָאװער רעד ןופ טַײקכעלרעסיױא יד
 .רעזעל םעד טינ ןוא רעּבַײרש םעד

 .קיטאמעט עַײנ א ןצנאגניא ןרעדָאפ ןעמונעג ןבעל סָאד טָאה םעדרעסיוא
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 יד ןבעג וצ ןבײהנָא טפראדעג ןעמ טָאה גירק-רעגריּב ןופ קיטנאמָאר רעד טָאטשנָא
 -ילּפמָאק עסיורג יד ןרעדליש ןייגרעבירא טזומעג טָאה עמ ,רעגייטש ןשיּפע ןופ גנורעדליש
 .ּפאטע רע ַײנ רעד ןקורסיורא ןעמונעג טָאה סע סָאװ ,סעמעלבָארּפ עלאיצַאס עטריצ

 ןיא עַײנ סָאד ןפאשאב טָאה סע סָאװ ,ןעגנונײשרעד ןופ סקעלּפמָאק רעצנאג רעד
 עגנוי יד ראפ בראה וצ ןעװעג רעבָא זיא ,ּפאטע םעַײנ ריא ףא ,עַיצײלָאװער רעזדנוא
 ןעלגיּפשּפָא ןוא ןעמענאב וצ טיירגעגוצ גונעג טינ ןעוועג זיא יז :עּפורג רעזדנוא ןופ סעכיוק
 .עמעט רעַײנ א ףא ןייגוצרעּביא רעווש וצ ןעװעג זיא ריא ,עיצילָאװער רעד ןופ טַײקפיט יד

 טָאה סע ,עּפורג רעגנוי רעד ןיא גנורעדורעצ א ןגָארטעגנַײרא טָאה ץלא סָאד
 ,ןילא ךיז טימ טַײקנדירפוצמֹוא עטסקינײװעניא ןא ןרָאװעג זיא סע ,"ןזיורב, ןעמונעג
 .סיזירק רעטסנרע ןוא רעטשרע רעד ןקרעמוצנָא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע

 טעשַאּפ עקאט רעטעּפש ןוא עשינעלע ןזַײװ ןעמונעג ךיז ןבָאה עִיזעָאּפ רעד ןיא
 ןענַײז יז זא ,טכודעג ךיז טָאה סע סָאװ ,סעגארפ ףוא ךיז ןבייה סע ,ןעגנומיטש-עדירעי
 עטלא יד ףורא ןעמיווש טָא :קיטירק רעשיטסיסקראמ רעד ךרוד ןרָאװעג טזיילעג גנאל ןיוש
 טגָאיעגסױרא ןענַײז גנורעדליש-רוטאנ ןוא עביל זא ,ַײרפ ןַײז ףראד טסנוק זא ,סענַײט
 "ןקידעװָאקעב רעײז ןעמענראפ לָאמארעדיו ןזומ ייז ןוא עִיזעָאּפ רעד ןופ ןרָאװעג
 ןוא ןיויטָאמ "עלארטיינ, ענעפורעג יוזא יד ןזַײװ וצ ןָא ךיז ןבייה עקאט דלאב ןוא .טרָא
 .עִיזעַאּפ רעד ןיא ןעגנומיטש עשימעהָאב-שיטסילאודיווידניא

 יד ֹוצ דיל רעטשרע רעד ןיא ."דנאב ןצראווש ןופ רעדיל , טבַײרש ןיוועל םִיאּכ
 :רע טבַײרש "ןכייה

 טימ רעד וצ ,רעדינ רעד וצ ,ןכייה יד וצ,
 ".טינקעג ןיוש עלא וצ ןוא רעטעג וצ ןוא

 :יוזא טקידנעראפ ןוא

 ענירג א ןוא עגנוי א ןַײז טעװ טכאנ א ןוא
 :דנילב רעד ןיא ןגערפ וטסעװ למיה רעטנוא

 ?ןעניד ןעמעוו ,ןטעב רעטציא ןעמ לָאז ןעמעוו '
 דניז רעטמיורטעגסיוא רעד ףא ןענייוו וטסעוו
 ..."טניו ןראפ רעטביוטשעצ א ןעִינק טסעװ ןוא

 :רע טבַײרש ,לקיצ ןּבלעזמעד ןופ דיל רעטירד רעד ןיא ,רעטעּפש לסיבא ,סעמע

 ןענעקרעד ור עדנילּב יד ןיוש ביוא,
 -- ןצראה ןטשױרענּפָא טימ ןייגראפ
 ,ןינעסעי ייגרעס ,וד יװ טינ זיא
 ."ןאמצראווש רעשַָא ןַײמ ריד ךָאנ ךַײלג רָאנ

 קורדנַײא רעניימעגלא רעד ,דנאב ןצ רא װש ןופ ןיא גנומיטש עניימעגלא יד רעבָא
 "?ןעניד ןעמעוו ,ןטעּב רעטציא ןעמ לָאז ןעמעוו , זיא

 ;דנָאמלעה .ש אב ךיוא רימ ןענענעגאב געװסיוא ןָא ןופ ,לפייווצ ןופ גנומיטש יד
 ּפָאק ןטַײשראפ א ראפ ךָאנ טּבַײלב סָאװ ןוא
  ,עמייהעג רעטנזיוט סנטָאש ןשיװצ
 ,ּפָארא ךיז ןָאט ףרָאװ א ןוא ןָאט גָאלש א יװ
 ?רענייטש יד ןופ ןביוטש יד ןשיװסיוא יו

 ."ּפָארא ךיז ןָאט ףרָאװ א ןוא ןָאט גָאלש א, ןגעװ טינ טכארט ,סעמע ,ןָאזנטיװ .ז
 רעזייב טימ גָאט טָאה, םיא .ורמוא רעכעלדנעטשראפ טינ רענדָאמ א טבעל רעבָא םיא ןיא
 ןענעק לָאז רע ,טרָא ןא טכוז רע ..(רָאי ןט-2/ ןופ 4 .מונ "ןרעטש,) "טפָארטשאב ור
 ןיא, ...זיא ,יז טניפעג רע ּוװ ,טרָא ןקיצנייא םעד ןוא .ור עזייב טינ ,עסעמע יד ןעניפעג
 .(טרָאד) "ןייוועג ןשידניק ןקירעטיצ

 :םעד רעּביא טרעיורטעג רעדיל עטשרע ענַײז ןיא טָאה סָאװ ,יקסװעלָא .ֹּב רעגנוי רעד

 דניק א ךימ טנגעגאב געט ןבָאה עשז סָאװ ראפ
 ?רעיימרא-טיור עפַײטש טימ דנאל ןיא רימ אב
 גנוי רעפַײטש א ןעוועג ךיוא טלָאװ'כ
 ."רעטַײש ןופ ןרעַײּפ אב טנאה ןיא סקיב טימ
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 ;ךאז רעדנא ןא ןגעװ רָאג טציא טרעיורט יקסועלָא רעקיזָאדרעד טָא

 ,ןּביל טינ ןענעק וצ רעטעּפש ןרָאּבעג טפאשּביל זיא'ס,
 .דיירפ עטרעיורטראפ עמוטש ןַײמ ןעייוו ןיא טנַײה ףוא טייג
 ,ןבילקעג טפאשביל רימ ראפ טָאה סָאװ ,ןעמאמ רעד ןגָאז סָאװ
 רעד ןופ לעװש יד לטעטש ןיא טרָאד טיה סָאװ ,ןטאט םעד

 ."טיילק רעקידיײל

 ןופ עִיגָאלַאעדיא רעד ףא ןקריו קראטש ןעמונעג טָאה טיילק עקידייל סנטאט םעד
 .ןטעָאּפ עקניגנוי יד

 רעד ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה ןאמדלַאג עשאי טסינומָאק רענעטלאהעגסיוא רעד עליפא
 .ןטנעמעלע עכעלרעגריבניילק יד ןשיװצ טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש רערעוװש רעניימעגלא
 ןיילא לפעק סָאד ןיוש ."עיקש, דיל א רע טקורד רָאי ןט-1927 ןופ 1 .מונ "ןרעטש, ןיא
 ףא סעדייא ןגָאז סערוש ריפ עטשרע יד רָאנ .ןימ ןטמיטשאב א ןופ גנומיטש א ףא טוַײװ
 לײט א עליפא טַײצ רענעי וצ ןגָארטעגמורא ךיז ןבָאה סע עכלעװ טימ ,ןעלפייווצ יד
 | ;ןטסינומָאק

 ןַײש יד רעקיטולב טרעװ דנאר ןופ ףראש ףא
 לקנוט רעדעי רעפיט זיא דנאר ןופ ףראש ףא
 : ,ןַײּפ יד ןרעדניל טעװ רעװ ןוא
 .ןעקנורטרעד ףיש-ןעמיורט ןַײמ טרעוו'ס ןעוו

 ראפ רעכיג ןעוועג לפייווצ רעכעלרעדיוש רעקיזָאדרעד זיא ןאמדלַאג עשאי אב ,סעמע
 טיב טלָאװ קילגמוא רעכעלנעזרעפ ןַײז רעבָא ,ןבעל ןכעלנעזרעפ ןַײז ןופ טאטלוזער א ץלא
 קראטש יוזא טינ ןטלַאװ ןעגנומ'טש-עדירעי עקימורא יד ןעוו ,קורדסיוא ןפיט אזא ןענופעג
 .טעַאּפ ןגנוי םעד ףא טקירדעג

 ןשימעהַאב-שיטסילאודיווידניא ןוא ןעגנומיטש-עדירעי ןופ קורדסיוא ןטסקראטש םעד
 .דָארלעסקא קילעז ןוא ףייט עשיומ רעדיל ַײר רעצנאג א ןיא ןבעגעג ןּבָאה שטיווק

 יד ןוא ,ףײט עשימ אב ןויועג ןביוא ןבָאה רימ סָאװ ,גנאגוצ ןיא טַײקטכַײל יד
 טזָאלעג ךיז ןבָאה ,ןעמעלבַארּפ ןעמענפוא טנעלפ רע רעכלעוו טימ ,טַײקיניזטכַײל עכעלטנגוי
 טנעקעג טינרָאג ןעמ טָאה טַײקשירעּפיטש רעד טימ ןעװ ,טַײצ רעד ןיא קראטש ץנאג ןליפ
 -ָאװער יד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןיא טַײקטריצילּפמָאק יד ,רָאװ עבראה יד .ןכאמ
 ןוא טַײקפיט רעמ ליפ טרעדָאפעג טָאה ,דָאַירעּפ ןקיזָאדמעד ןיא טקורעגסיורא טָאה עיצויל
 : ,טנָאמראפ טינ ףייט רעבָא טָאה סָאד .גנופיטראפ

 שיטסירעטקאראכ יוזא זיא סָאװ ,טַײקיניזטכַײל ןוא טַײקטכַײל רעד טימ זיא רע ןוא
 -טיינ, ענעפורעג יוזא יד ףא ןעגנורּפשעגרעבירא עּפורג רעד ןופ רעטשרע רעד ,םיא ראפ
 ,סעמעלבָארּפ ענעדיישראפ וצ ,רעירפ יװ ,ךעלדניפמע יוזא טינ ןיוש זיא רע .ןוויטָאמ "עלאר
 ,טנאסערעטניא טינ םיא ראפ ןיוש ןרעוו ייז ..סיורא טקור ןּבעל עשיייטראּפ ,עטנוזעג סָאד סָאװ
 ֹוצ ךעלדניפמע רעייז רע טרעװ רעבָא ראפרעד .."ךעלניילק, וצ םיא ראפ ןיוש ןרעװ יז
 ןטימ יז טריזטעָאּפ רע ,ףוא יז טּפאכ רע ,ןעגנומיטש עכעלרעגריבניילק ענעדיישראפ
 עשיראטעלָארּפ יד טריזיטעָאּפ קירוצ ײװצ-רָאי א טימ טָאה רע ןכלעוו טימ ,"ןערב, ןבלעז
 עטערקנָאק ,עקידעבעל יד ּפָא טפראוו ףיט .מ טעָאּפ רעשיראטעלָארּפ רעד .ןעגנומיטש
 טסנוק ,שילמיה ןיוש םיא אב טרעװ טסנוק .עיזעָאּפ רעד ראפ עמעט סלא ןשינעעשעג
 .טעמעלבָארּפ-עִיצילָאװער עכעלגעט-גָאט יװ ,ןכאז "עקיבא, רעמ טימ ןעמענראפ ךיז ףראד

 ."םאי םאב, רעדיל לקיצ א ףייט טבַײרש רָאי ןט-1927 ןראפ "ןרעטש , רעמונ ןטייווצ ןיא
 ...טַײקניײש רָאנ םיא טריסערעטניא טציא

 ןולעפ ענַײד ןופ ץיּפש ףא ָאד ךיא ייטש יצ
 ןגעװ ענַײד ןופ ךָארב ןעמורק ףא ָאד ךיא ייג יצ
 ,ןשלעפ טַײקניײש ןַײד ןיא ךיא ןָאק יװ
 .ןגערב עסַײװ ענַײד ןופ דיל סָאד רעה ךיא ןעוו

 ןעמוק סָאװ ,ןעגנומיטש עקידסעלַײּפסיה עקידלושמוא ןעמונעג םעצע ןיא עקיזָאדיד
 םעד טעזרעד סָאװ ,ןקידלטעטשניילק א ךָאנ וצרעד ןוא ,טעָאּפ ןעגנוי א אב ךעלטנייוועג
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 אזא ךָאנ .ע;דוילערפ א זױלב ןענַײז ,םאי ןופ טַײקכעלרעה עזעידנארג יד לָאמ ןטשרע

 ןעמוק זומ סע ,ןימ רעדנא ןא ןופ טַײקלארטיינ א ןעמוק זומ "טַײקלארטיינ רעקידלושמוא,

 ןופ ןטאטלוזער ןענַײז ןוויטָאמ "עלארטיינ, עדייב .קיטָארע ןופ עגארפ "עַײנ רָע. ןיבש-יד

 ,גנומיטש-עיִצקאער רעטמיטשאב א
 ,דיל א ףייט .מ טקורד ,רָאי ןט-1927 ןופ "טלעװ עטױר יד, רעמונ ראוונאנ ןיא

 ."ןּפיל ענעברָאפעגנָא טימ עלעדיימ רעד. טעמדיוועג

 :יוזא ןָא ףיײט .מ טבייה דיל עקיזָאדיד

 ,ןטָארעג ,יוזא קנאלש טזיב ,םױבלּפע רעגנוי ןַײמ

 טולב עזָאר ןוא שיילפ-קינָאה עכייוו ןַײד
 ,םעטָא ןַײד ןופ ןכוזראפ רָאנ לָאמניײא שטָאכ
 ."סטוג , םענעטעמאס ןַײד ןופ ןכוזראפ

 וצ ןעװעג רעבָא ךָאנ טלָאװ סָאד .וויטָאמ "רעלארטיינ, ןייק טינרָאג ןיוש זיא סָאד

 טכיזניה ןסיוועג א ןיא "טפיטראפ, סָאװ ,זרעפ רעטייווצ רעד טינ טמוק סע ןעװ ,ןדַײלרעד

 ;ןטשרע םעד

 ,ןגיוא ןיא ןקיכלימ טימ יוט טימ ,םיױבלּפע רעגנוי ןַײמ,
 ,ךעלרעדָאי ענַײד ןופ ױט םעד רָאנ ןָאט קעמש א לעװ ךיא
 -- ןגיוט סָאװ ,ענַײד טנעה עזָאר יד רימ ןגיוט סָאװ ףא
 ."ןרעדָא ענַײמ ןיא רָאנ עלַײװ א טילב עביל ןַײד זא

 ףא ןזַײװ סָאװ ,רענעט ךיוא ריא טניפעג "קיריל-קירבאפ, רעדיל לקיצ ןַײז ןיא

 ןקיבױלש ןופ דיירפ יד, גראק ןיוש טרעװ םיא .טעָאּפ ןגנוי םעד אב ךָארּב ןכעלרעניא ןא

 עקידרעירפ יד ָאטינ רעמ ןיוש םיא ןיא זיא סע ;(1927 ,4 רעמונ "טלעוו עטיור,) "רעדורעג

 ןדייש וצ, רֶעװש םיא זיא סע ,טציא טלמערד רע .ןענישאמ יד אב טייטש רע ןעוו ,דיירפ

 ."ןסעגראפ ץלא ןוא טציא ןעור רָאנ, לי רע (טרָאד) "ירפרעדניא ןליטש טַימ ךיז

 -ראפ ןכעלרעגריבניילק םעד ןגעק טפמעק ןבעל סָאד .ּבראה וצ רעבָא זיא ןבעל סָאד

 רעד ןופ רעפטנע ןא טרעדָאפ ןבעל סָאד .ףמאק ןופ ןייגקעווא ,ךיז ןסעגראפ וצ גנאל

 יד סיורא ןקור סע עכלעוו ,סעגארפ עטריצילּפמָאק יד ףא רוטארעטיל רעד ןופ ,עִיזעָאּפ

 ,רעפטנע ןקיזָאדמעד ןבעג טינ ןעק ףיט עשיומ .עיצילַאװער רעד ןופ געט "עקידעכָאװ,

 :ריב ...ןיא ןעקנירטרעד טַײקטסוּפ עטסקינייװעניא ןַײז ליו רע ,זעוורענ טרעװ רע

 ןעקנעב ןוא ןקָאטייװ טעװ ץראה ןַײמ ןעוו ןוא

 גערב א ךָאנ ןעמאי ןיא עלעפיש עסַײװ יװ
 . לקנעש ןיא רעקימיוש א ריב א ָאד זיא
 .(18 .ז ,טרָאד) .געט יד ןופ גָאטייװ ןסיגראפ ףא

 עטשרע יד ןיא טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעקיזָאדרעד גנירג יװ ,שיטסירעטקאראכ רעייז זיא'ס

 -עדירעי עטפאהלקע יד ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה ,טַײקשיראטעלָארּפ טימ טריוואר ב יוזא ןרָאי

 : .ןעגנומיטש
 רעניימעגלא רעד ףא טקריוועג ךיוא טָאה עדירעי עשיגָאלָאעדיא יד זא ,ךיז טייטשראפ

 ןוא ןבירשעג קיניײװ רעיײז ףייט .מ טָאה רָאי ןט-1927 ןופ .טנאלאט ןַײז ןופ גנולקיווטנא

 עקינײא .רעדיל עקידרעירפ ענַײז ןופ רעכאווש ליפ זיא ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,סָאד

 סוַײװ סָאד .עקיטשינ שעמאמ ןענַײז ,ןעגנוטַײצ יד ןיא טקורדעג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,רעדִיל

 -ָאװער רעד ןופ ןגעװ יד ןַײז וצ סעפיוט ףוא טרעה עמ ּוװ טרָאד זא ,לָאמ ןקירעביא ןא

 ןבייהנָא לאלכיב ךיז זומ סרָאד ,ריא ןיא ןשלעפ וצ ןָא טבייה עמ ּוװ טרָאד ,עיצוײל

 קעווא טייג יז ,ןבעל ןופ ןייגוצקעווא ןָא טבייה יז לַײװ ,עִיזעָאּפ רעד ןיא ןָאט רעשלאפ א

 .ןרילראפ ךיז זומ יז ,ןגעװ עשלאפ ,עקיטַײז טימ
 :עִיצוילָאװער יד ןפיירגאב טינ ןופ קורדסיוא ןטעליוב א ןעעז ןליוו רימ ביוא רָאנ

 םעד ןיא ןרָאלראפ ךיז טָאה טעָאּפ רעקידנטַײדאב א יוזא יװ ,ןטכאבָאאב לי עמ ביוא

 רעד ןרָאװעג קידנליװ טינ רָאג זיא רע יוזא יװ ,ןשינעעשעג ערענָאיצײלַאװער ןופ לבריוו

 ךיז ןטכארטנַײרא ןעמ ףראד -- ןעגנומיטש-עדירעי ענעדיישראפ ןופ קורדסיוא רעטפראשראפ

 .דָארלעסקא קילעז ןופ רעדיל יד ןיא

 5 דנאב ,טפירשטַײצ
4 
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 טימ טירט עטשרע עגַײז ןופ ,ןָא ּביײהנָא ןופ ןעגנאגעג זיא דָארלעסקא קילעז
 -יגירַא טינ טַײװ רעּבָא רעלעודיווידניא-ףיט א זיא רע .עיזעָאּפ רעד ןיא געװ ןקיטַײז א
 זיולב קירנעטש ןוא םוטעמוא דָארלעסקא ךיז טמענראפ ,רעקיריל רעדעי יװ .טעָאּפ רעלענ
 'ךיא/ סדָארלעסקא רעבָא ןזיא .גנופאש ןַײז ןופ רעטנעצ רעד טרעװ "ְךיא , ןַײז .ךיז טימ
 סָאװ ,סָאד ןעמונאּב ןעוו ןטלעז טָאה דָארלסקא .רעטנאסערעטניא ןֹוא רעפיט ןייק טינ טַײװ
 עריא טימ / ןקָאטײװ עקידמערוטש עלא טימ עִיצילָאװער יד .םיא םורא רָאפ טמוק סע
 ןקידרעַײפ ריא טימ ;סענָאמכאר ןקידלסעּבעלאב ןופ טינ סייו סָאװ ,טירט עקידסענָאשקא
 ןוא טַײקפיט עצנאג יד ;טלעװ רעטלא רעד ףא טפארק רעצנאג ןַײז טימ טעדנעוועג ,לבאמ
 רערענָאיצײלַאװער רעד ןופ עיּפָאזַאליּפ עצנאג יד ,ןצעזעג עריא ןופ טַײקכעלרעדנּוװ
 ןצנאגניא רעדָא דָארלסקא טָאה ץלא סָאד -- ,שינערעקרעביא-טלעוו רעד ןופ ,טַײקכעלקריװ
 ץלא סָאד טָאה רע .ןעמונעגפוא שירעטסיליפ טעשַאּפ ,טכעלש רעייז רעדָא ,ןענאטשראפ טינ
 .םיא לבראפ ןעגנאגעג זיא סע ,טליפרעד טינ

 טנכייצראפ רימ ףא טָאה דרע סדנאלסור,
 (! סָארדראפ ןרעטיול ןליטש אזא

 ףא טכאמעג טָאה סע סָאװ ,קורדנַײא רעטשרע רעד זיא סָאד טָא .,.סָארדראפ א
 .דרע סדנאלסור טעָאּפ םעד

 םעד טמירקראפ ןוא ןגיוא עטערומשזראפ טימ טַײצ עצנאג יד טייטש דָארלעסקא
 םעד ןיא זיא רע .ןטַײז עלא ןופ טראּפש סע סָאװ ,טַײקיטכיל ליפוצ רעד רעּביא םינָאּפ
 .ןפלָאהאבמוא קידלאווג לבריוו ןרענָא;צילָאװער ןצנאג

 ,ּפָארא דרע רעד ףא סַײנ ליפ יוזא
 ,ןליטש םעטָא ןַײמ ליפיוזא סַײנ
 ּפָאק ןצראווש ןַײמ טימ טינ טציא ןָאק ךיא רָאנ
 .ןליפעג ענעגייא ןופ רעטַײװ ןעילפראפ

 רענייא ןיא .ךיז טימ ליפוצ ןיוש ךיז טמענראפ רע זא ,דָארלעסקא ךיז טּפאכ לָאמלייט
 : :דָארלסקא טגָאז רעדיל ענַײז ןופ

 ,ןיילא ךיז ןופ ליפיוזא ןיוש דייר ךיא,
 ."ןבעל סנעמעלא רעזדנוא סעגראפ ךיא זיב

 ןַײז ןופ געט עטשרע יד ןופ ןיוש טשרעהאּב םיא טָאה "ךיא, עלעציּפ סָאד ןוא
 יד טריראּב טינ ןצנאגניא טָאה ןדָארקסקא זא ,ןעניימ וצ סעָאט א זיא סע .ןזעו ןשיטעָאּפ
 ,ענעטלעז רעייז סעמע ,ןטנעמָאמ ןעװעג .עלצילָאװער רעד ןופ טַײקכעלרעה ןוא טַײקניײש
 רעבָא .ךיוא סעמעט ערענָאיצילָאװער טרירעגנָא טָאה רע ןעוו ,ןרָאי-טנגוי עטשרע ענַײז ןיא
 .ןרָאװעג ןעמונעג שידָארלסקא-שיטסילאודיווידניא ייז ןענַײז לָאמ סעדעי

 ןעװ ,ןטנָארפ יד ןופ עניוס םעד ןבירטראפ ןיוש טָאה עמ ןעװ ,רָאי ןט-1921 ןיא
 ןוא טַײקטסעּפ רעד ןיא ןביולג ןביוהעגנָא דָארלסקא טָאה ,"פענ; ףא רעבירא זיא עמ
 .רעקידנגַײצרעביא ןוא רעפיט ןייק טינ טַײװ זיא ןביולג ןַײז .עיצילָאװער רעד ןופ טַײקרעכיז
 סע סָאװ ,דיל א דָארלסקא טקורד רַאי ןט-1921 ןופ רעבמעצעד ןט-17 ןופ "רעקעוו, ןיא
 טעװ ,ןַײא טוג ריא ןיא ךיז טרעה רעבָא .רענַאיצײלָאװער עליפא זיא יז זא ,ןטכוד ךיז ןעק
 . -עג א ,עלאקידאר-לארעביל א--טַײקשירענָאיצײלָאװער ס ד ַא ר לסק א ןקרעמאב דלאב ריא
 ."ךָאװטימ סנדייז , ןטימ עטּפינק

 םיא טפלעה ןפלעה ןוא .דָארלסקא טגָאז יוזא ,"טכאנ ,ןעָאש ענַײד ךיא לייצ טנַײה,
 רעד ,לטעלּב א ךָאנ לטעלּב א םיא טרעטעלב רע ."דלעה רעזַײרג רעד ,, ,עדייז רעד וצ
 טלכיימש דָארלסקא ."ןטַײצראפ ןופ רעטעג עטלא יד, רעטעלּב יד ןיא טכוז רענַײז עדייז
 ;ןָאט ןשיריל ןליטש א טימ םיא טגָאז ןוא קיטומטוג

 , ; ,רעמ רעטעג עטלא ןייק ףראד ךיא ,וינעדייז,
 | :רעה
 ןבעל ןַײמ טצייְרעצ םאי א טָאה'ס

 -ײשרַאּפ ןופ זַײװלײט ןרָאװעג ןעמונעג ןענַײז ,דעדיל סדָארלעסקא ןופ ןעגנערב רימ סָאװ ,סעטאטיצ 'יד (1
 .קורד םוצ טיירגעגוצ רָאטווא םעד אב 'זיַא סָאװ ,רעדיל עלעכיב םעד ןופ זַײװליײט ,סעבאגסיוא עשידָאָירעּפ ענעד



 ,ןּבעגעג סיוטש ןדליוו א ןוא
 ןענופעגסיוא
 ...ןעניגאּב א
 טלעװ ןופ סיוא ךיא סַײר טנַײה
 ,טַײז למיש ריא
 טַײװ ןיא ףראווראפ'כ
 :ףור'כ ןוא
 ...ןעניגאּב ןופ ןכייצ
 סעגער עטצעל ךיא לייצ טנַײה
 ,..טכאנ רעד ןופ
 ענַײד ןרָאי יד ךיא רעטַײל טנַײה
 ."טלעוו עקידלטיור

 ןעװ ,ןרָאי יד ןיא --גנוי רָאג ןעוועג דָארלסקא זיא ןאד ןוא -.טעָאּפ רעגני רעד .
 ןַײז ראפ ןבראפ ןייק ןענופעג טינ טָאה ,טפאשנגייא עכעלריטאנ א זיא גנורעטסַײגאב
 סעזארפ עטקארטסבא רָאּפ א רעסיוא .עיצילָאװער רעד ןופ "גנורעטסַײגאב , רעכעלרעניא
 טניפעג טלעװ "רעקידלטיור, רעד ןופ ןרָאי יד ןרעטַײל ןגעװ ,ןעניגאב א סעּפע ןגעװ
 ,ןגָאז וצ טינרָאג דָארלסקא

 -יטש עשידניק א ,לעטשנָא ןא יו ,רעמ טינ עדירעמ יד זיא רעבירעד עקאט ןוא
 ןוא ןַײרא דרָאּב ןיא לכיימש א טימ ,ךעלטנייוועג ,ףורעד ןרעפטנע ןרעטלע יד סָאװ ,ילרעפ
 ,ןטפעשעג ערעייז ןופ גנונעדרָא-גָאט םוצ רעבירא ןעייג

 זיא סע ּוװ ,טלאהניא ןטיול ערעקראטש ליפ א ןיוש ,דיל א ךָאנ ןעגנערב ןלעװ רימ
 סָאװ ,ךארּפש א ףא דָארלסקא טדער ָאד ךיוא רעבָא .גנורעטסַײגאב ןופ ןַײש א ָאד ןיוש
 'ראוונאי ןט-16 ןופ "רעקעוו, ןיא טקורדעג ןעוועג זיא דיל יד .דמערפ ןוא טַײװ זדנוא זיא
 ,רָאי ןט2

 ראה וד !שטנעמ רעצלָאטש וד,
 ,ןצראה ןייא ןיא סעמָאשענ רעטרעדנוה טימ
 ,סעמַאליוא עקיביײא ןופ ןערב ןסייה טימ
 !ענָאטאמ א טנגוי ןופ גָארט ךיא
 קנאשעג ןקידוז א גנערב ךיא
 ,שטנעמ רעסיורג וד ,ריד ראפ ,ריד ראפ
 ..ןטַײצ ןופ רענעלַאטש סעדייא וד
 ןציּפְש-םערוטש עטסכעה יד ןופ
 .ןוז א ןופ לגענ עטיור טימ
 טצינשעגסיוא רימ ךיז ראפ בָאה ךיא
 ...רעַײּפ ןיא טּפאזעג ,ץראה קיטולב א

 ,וד ַא ,רענעלָאטש סעדייא ַאט,
 וצ םענ
 ,קנאשעג םענעדלָאג םעד
 'רעַײפ ןיא עטנפעעג ץראה סָאד
 ,רימ ןופ ,רימ ןופ
 ריד וצ טמוק סָאװ
 .רעַײנ ןופ ,רעקיבײא טנגוי ןופ

* * * * * 

 טייג דָארלסקא יוזא יװ ,ןזללוװאב וצ יידעק ,גוצסיוא ןרעסערג א טכארבעג ןבָאה רימ
 ענַײז ןענַײז סע טקארטסבא יו ,יז טלדנאהאב רע יװ ,עמעט רערענָאיצילַאװער א וצ וצ
 -ָאדרעד ..."סעמָאליוא עקיבא, ,"ראה, "!שטנעמ רעצלָאטש , ..."!שטנעמ, .ןעגנולעטשרָאפ
 ןוא ..זדנוא ראפ דמערפ יוזא ןעוועג טַײצ רענעי ןיא עליפא ןיוש זיא ןָאקיסקעל רעקיז
 יו ,טַײקטקארטסבא זיא טַײצ רענעי ןיא ,סעמע .טקארטסבא יוזא ןדָארלסקא אב זיא ץלא
 ןענַײז סע .טריװארב טימרעד טָאה עמ ,"ןָאטנָאב, ןימ א ןעוועג ,ןעזעג ןּביױא ןבָאה רימ
 טעקורמעג, ןיוש ןבָאה עִיזעָאּפ רעד ןיא ןעוו ,"םָארטש,, ןופ ןרָאי "עקידנעִילב , יד ןעוועג ןאד
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 ןגיוצעג טָאה סע ןיהּוװ ,זַײװאב רעקירעביא ןא זיולב זיא סָאד רעבָא ..."סעמייהעּב
 .ןדָארלעסקא

 -לעסקא אּב ןפערט וצ ןטלעז רעייז ןעמונעג לאלכיב זיא וויטָאמ ןרענָאיצװלָאװער א
 עקידקָאטייוװ-ףיט א םיא אב זיא יז .לּפענ א ךרוד יװ ,עִיצװײלַאװער לד טעז דָארלעסקא .ןדָאר
 ,עכעלסירדראפ ןוא עמענעגנַאמוא ןא ,גנורענירעד

 ךיא קנעדעג ץלא ךָאנ ,רעטַײװ א געוו א,
 טסָארפ ןופ טולב ףא ץראה ןגייא ןַײמ
 ,ןעקנעב ןעיולב ןיא ןגיוא עלופ
 ...סָאש ןטיור א

 ןעמוק ךָאנ לָאמא ןעָאש עטַײװ
 ,געט ןופ שיור ןיא ןפרָאװראפ ּפָאק ןַײמ
 טעמוא ןַײמ בָאה ןכָאטשעצ ךיא ןעוו
 ,..געוו ןופ ןזיּפש ףא

 ,ןפיל עטלאק ןוא דלעפ ןיא ןייטש
 ,ןַײש ןסַײװ ףא עטיור סנּפָארט
 ןביל טנרעלעג דנא? ןַײמ טָאה'ס
 ...ןַײּפ ןוא ייוו ךרוד

 ןופ עִיזעַאּפ רעשירִיי רעד ןיא רעקיריל עטסקיצראה יד ןופ רענייא ויא דָארלסקא
 -ראה רעצנאג ןַײז טימ ,םזיריל ןפיט ןַײז טימ ,ןצנאגניא רעבָא טמאטש רע .דנאלסורסַײװ :

 .ןדָארלסקא קילעז ףיט יוזא ןריראּב ןדיירפ ןוא ןדַײל ענַײז .םוטרעגריבניילק ןופ ,טַײקיצ
 .טניפעג ,גנאגרעטנוא ףא טעּפשימראפ זיא סָאװ ,םוטרעגריּבניילק ןופ ןדייל יד ןיא ,ָאד טָא
 ןיא סָאװראפ ,דָאס רעד טגיל ָאד ןוא .עִיזעַאּפ ןַײז ראפ ןבראפ ןוא רעטרעװ דָארלסקא
 זיא םוטעמוא ,גנורעטסַײגאב ןופ ,דײרֿפ ןופ ןעמיס ןייק ָאטינ זיא עִיזעָאּפ סדָארלעסקא
 ,טעצכערק ןוא רע טגָאלק םוטעמוא ,רעיורט

 ךָאנ זיא רע .טריראב טינ ןבילבעג דָארלסקא זיא םערוטש-טלעוו ןסיורג םעד ןופ
 סָאד .ןדיײז ןוא ןטאט ןַײז אב ,טלעװ רעטלא רעד ןיא ןעלצרָאװ עלא ענַײז טימ ץלא
 רע ,ַײרעצָאקש א יװ רעמ טינ זיא ,טנָאמרעד ןביוא ןבָאה רימ סָאװ ,"עדירעמ , עלעקיטש
 רָאנ קידנעטש טקָאטײװ רע ,טרעקראפ ,ןדייז ןוא ןטאט ןיא טשלעפעג טינ לָאמנייק טָאה
 ןייגוצסיורא ףמאקנסאלק ןטפראשראפ ןופ טַײצ רעזדנוא ןיא רעווש רעבָא זיא .קָאטיײװ רעייז
 -ויטלוטניא רעמ ןיילא דָארלסקא זיא רעשפע ןוא .עיגָאלָאעדיא רעדמערפ א טימ ןפָא
 ץערעט א טכוז רע ןוא ךעלמייה רָאג טינ ךיז טליפ רע .קיניזטסּוװאּב רעדייא ךעלרעגריבניילק

 ;ןיילא ךיז ראפ ;

 ,טרָא ןא רימ םוטעמוא -- סנייצלא ,

 "ןריט ענַײמ םוטעמוא -- סנייצלא

 .(1923 רעבאקעד 30 ,"רעקעוו,)

 ןָאק סע זא ,טנכייצעגסיוא סייו רע .שלאפ טגנילק סָאד זא ,רעּבָא טליפ דָארלסקא
 זא ,סייו רע .טפאשלעזעג-ןסאלק יד טבעלעגסיוא טינ ךָאנ ןבָאה רימ ,סנייצלא ןַײז טיני

 רע .טינ טרָא ןייק ךיז טניפעג רע ,טכעלש רעיײז זיא םיא ןוא ,סנייצלא ןַײז טינ רָאט סע
 רע ,קיטנעהּפָא טרעװ רע ןוא רעגריבניילק םעד ךיז ןיא ןפמעקאב וצ ךעיוקעב טינ זיא
 ' | :שיטסילאטאפ טרעוו

 ןסקאוו ןרָאי טימ ךיא ייג טציא,
 ןַײא ךימ ןעמענ יז -- ןרָאי ןוא
 ,ךימ טראוו ץעגרע סָאװ ,טינ סייוו ךיא
 ..."ןַײז ףראד יוזא :רָאנ סייוו ךיא

 ןופ לבריו םעד ןוא טלעװ רעטלא רעד ןופ ןענַיור יד ןשיװצ ךיז ןרעטנָאלּפ סָאד
 ןַײז זיא סָאד .עִיזעָאּפ ןַײז ןיא ךירטשטּפױה א ןדָארלסקא אב זיא ןשינעעשעג עַײנ יד
 ןשיטעַאּפ ןַײז ןופ גָאט ןטשרע ןופ עידעגארט עקיזָאהיד ךיז טיצ ןעִיצ ןוא .עלדעגארט:טּפױה
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 ןענַײז סָאװ ,רעדיל ןופ ןגוצסיוא ַײרד ןעגנערב ןלעװ רימ .גָאט ןקיטנַײה .זיב ,ןַײזטסּוװאב
 טשרעה סע זא ,ןקרעמאב ריא טעװ םוטעמוא ןוא ,ןטַײצ ענעדיישראפ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג
 .וויטָאמ רעבלעזרעד ןוא ןייא ייז ןיא

 -יטעָאּפ ןַײז ןופ רָאי רעד זיא סָאד .רָאי ןט-1922 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל ןייא
 יצ א םיא טָאה סע .טלעװ רעטיירב רעד ןיא ןָאטעג גנורּפש א טָאה רע .טַײהדניק רעש
 ,םייה ןַײז ןופ ןסַײרּפָא טינ ךיז לי רע רעבָא ,ןיהא ןָאטעג

 ,ענעפרָאװעצ ךעלעקּפולאכ ,רימ ףא טראוו ריא,
 ...ןעמוק ןַײמ סיוא ןטראוו ןרערט עליטש ןוא

 ץראה ןייז ,ןעמוק טינ טציא ןעק רע ,ןטראו עלַײװ ןייא :יײז אב ךיז רע טעּב
 'יד וצ ןעמוק וצ יידעק ,ןקינײר ךיז ףראד רע ."ןבעל ןופ םאי ןסיורג ןיא , ךיז טלוויוט
 :ָאש ןייא רָאנ ןטראוו ךיז טעב רע !ךעלעקפולאכ עטלא

 ...ןייר ןרעװ זיב
 ,טעלג א ליװ ךיא
 ,טעלג א
 ,ךעלעקּפולאכ
 .ןבעג ךַײא ןרעביוז א

 .(1922 ,ראוונאָי ןט-20 ,"רעקעוו,)

 -סנבעל ןייא ןופ ,ןטייווצ םוצ ליפעג ןייא ןופ שינעטסארווענ ךיז טפראוו דָארלסקא
 רע זיא ,ןעזעג ןביוא ןבָאה רימ יו ,1921 ןופ רעבאקעד 17 םעד .ןטייווצ םעד ןיא לקניוו
 שעדיוכ א ןוא ,"טינ רעטעג עטלא ןייק ףראד, רע זא ,םיא טגָאז ןוא ןדייז ןיא "דעריומ,
 טעלג א רעדיוװ ןיוש םיא טיצ סע ןוא ןרערט עליטש סנדייז םעד ןיוש רע טליפ רעטעּפש
 .ןבעג יז ןרעביוז א

 ררעשיטסילאיצָאס א טימ םורא טלגניר רע ,ןָא טפַײרג רַאטקעס רעשיטסילא:יצָאס רעד
 - :טרעיורט דָארלסקא ןוא ,רעגנע ןוא רעגנע ץלא םוטרעגריבניילק סָאד עדאקָאלב

 ,טעמוא רעטלאק רעד ךיז טיצ סע ,ליטש זיא ָאד
 לָאמא ןופ ןסאלעג ,ףיט ךָאנ טדער עמ
 ?ןעמוק לָאז ךיא ,ןטעבעג ךימ טָאה רעו
 ?טלָאװעג רעהא ןײלא ךיא בָאה סָאװראפ

 רעטכַײל עטלא ףא טכיל ןעמ טשטנעב ךָאנ
 ,ןשטנעב טינ רָאג ךיז טסולג'ס ,יוזא טאלג
 ,רעטכַײל ןרעװ טעװ סע ,ןדעי ךיז טכוד
 .ןשטנעמ ןעוט סע סָאװ ,ןָאטכָאנ רע ליוו

 ,עמורק ,עלָאמש ץלא ךעלעסעג ןענַײז ךָאנ
 רעהא ךיז ןָאט ףרָאװ א גיוא ןַײמ געמ
 ןקוק טינ רעקיטכיל ךָאד ןָאק'כ רָאנ
 .דרע רעגיה ןופ יד עלא ןופ

 ןבַײלב ןיוש יוזא טעוו'ס ,ןַײז לָאז
 דרע יד ןרירנָא זומ ,טבעל סע רעװ
 ,ןגיײוװשראפ טינ ןצראה טימ ייז ראפ ןעק'כ רָאנ
 ."רעווש ןסייה זומ ,גנירג טינ זיא סָאװ

 רעסעב זיא עװקסָאמ ןיא ,טוג זיא עװקסָאמ ןיא
 ןַײש ןופ ץיילפ םעד אב שרעדנא ךיז טגניז סע
 רעסעמ רעּפמעט א רָאנ ןיא םייה עטלא
 ןַײז טינ ףראש ןיוש ןעק ןוא ןרירנָא טינ ןעק סָאװ
 .(-ָא .ב .רימ ךרוד ןכָארטשעגרעטנוא .קסנימ ,רָאי ןט-1927 ,ןופ 9 .מונ ,"ןרעטש. לאנרושז)
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 . עכעלרעניא יד טעליוב יוזא ןיא רעבירעד עקאט ןוא .דיל עשיריל ףיט א זיא'ס
 ,"רעסעמ רעּפמעט, א זיא םייה יד זא ,סײװ רע .ןעקנעב סדָארלעסקא ןופ טַײקנטלָאּפשעג
 -ימייה ןופ ךיז רע ןעק ןגעווטסעדנופ ןוא ,"ןַײז ףראש טינ ןעק ןוא ןרירנָא טינ ןעק, יז זא
 'ו .ןיהא םיא טיצ סע ,ןסַײרּפָא טינ עוויווס רעש

 רעד ןופ ּפָא טײג רע זא ,ןטכוד ךיז ןעק סע זא ,אזא רעבָא ןיא זרעפ רעטצעל רעד
 -קיטסַײג רעבלעזרעד !יא סָאד ,גנומיטש עלאטנעמָאמ א זיולב סָאד םיא אב רעבָא זיא .םייה
 אב ןענעגעגאב רימ סָאװ ןוא רעִירפ טנגעגאב ןבָאה רימ סָאװ ,גנורּפש רעשינעטסארווענ
 עטצעל יד ןיא ןבירשעגנָא ןיוש ,דיל עטירד א ריא טָאה טָא .רעטרע עכעלטע ןיא ךָאנ םיא
 ,ןצנאגניא ךיוא יז ןעגנערב רימ ."םייה עטלא, :לקיצ ןצנאג א ןֹופ דיל א זיא סָאד .םישָאדאכ

 ,םייה א ךיוא ךיא בָאה רעדניק עלא יו,
 ,רַאּפ א ןרעמיצ ןוא ןעמאמ א טימ עטאט א
 ' ןיילא ּבוטש ןיא ןעוו-טינ-ןעוו ךיא בַײלב ןוא
 : .רָאה עיורג סנטאט ףא ךיז ךיא טכארטראפ

 ערָאלק ןוא עלעקנוט יד ָאש עקידטנװָא יד
 יצ א םיא וצ םענַײמ ּפָאק םעד טיג
 ןרָאלראפ רע טָאה טַײקרעטױל ליפיוזא
 .ימ ןרָאי ןוא ןַײּפ ןעָאש ןיא

* * * 1 * + ' * * ' * ' ' : ' 

 סנכייצ יד טיהראפ טָאה םינָאּפ רעראד ןַײז
 .דנאל ןטלאק רעביא לגָאװ ןסיורג םענופ
 טנכייצ ןוא טלָאמ רָאג רערעטלע ןַײז ןוז ןַײז
 .טנאה ןַײז ןופ רעגניפ עקירעטיצ טימ

 .בַײרש רעדיל רָאג ,ןוז רעטייווצ ןַײז ,ךיא ןוא
 ,ןעיורטראפ םיא ןזרעפ ענַײמ ןענעק סָאװ
 בַײל ןַײז ףא םיא דמעה א לָאמא טלעפ'ס זא
 ןעָאלב ןיא לָאמעלא יו טנַײש למיה זא ,רעדָא

 ,יינש רעסַײװ א טלאפ רעטצנעפ רעטניה
 .עטסיוו א עלעסעג א ,טנוװָא-רעטניװ א
 יימרא רעד ןיא טציא זיא ןוז רעטירד ןַײז
 ,..עטסיזמוא ווירּב םייהא טקיש ןוא

 רעדנאנאפ ךיז ןעייג ןוא ףיונוצ ךיז ןביײלק .רימ
 ,ךיז טימ רערעדעי ,רעדנוזאב רערעדעי
 רעדנאוו ןוא שינעכוז ףא טלעװ יד סיורג זיא'ס
 ."טכיל ןסאּפ עלקנוט ןיא בוטש יד ןיילק ןוא

 ןבעגוצרעביא יידעק ,םעד בילוצ רָאנ דיל עצנאג יד טכארבעג ָאד ךיוא ןבָאה רימ
 ,ענייש רעייז טַימ ןבעל ןכַײר-לאסָאלַאק אזא ןבָאה רימ ...טעָאּפ םעד ןופ רעיורט ןפיט םעד
 ןבָאה ןענָאילימ .ןטנעמָאמ עשיטאמארד ,ערעװש ,עבראה רעייז ןוא ןטנעמָאמ עקידיירפ
 רעטנזיוט ,רעטרעדנוה .עיצײלָאװער רעד ראפ טַײהַײרפ ןוא ןבעל רעייז ןָאק ןיא טלעטשעג
 טעַאּפ רעד טָאה ץלא סָאד ףא .עִיצילַאװער רעד ראפ ןבעגענּפָא ןבעל רעייז ןּבָאה
 עטאט רעטלא רעד ,םייה עטלא יד סָאװ ,סָאד רעבָא ,טַײקמעראוו קנופ ןייק ןענופעג טינ
 עשיטסילאיצַאס ,עַײנ ערעזדנוא ןיא םעווקאּב רָאג טינ ךיז טליפ טלעװ עטלא עצנאג יד ןוא
 ...םזיריל ןצנאג ןַײז ןסָאגעגסױא טעָאּפ רעד טָאה םעד ףא -- ןעגנוגנידאב

 ,טַײקניײש ןייק טינ טפַײרגאב רע ."ְךיא, ןַײז ןופ טַײקכעלניײ;ק יד טגיל םעד ןיא ןוא
 זיא סָאװ םעד וצ ,טַײקטלא וצ ,טַײקטליױפעצ וצ םיא טיצ סע .ןבעל ןייק טינ טליפ רע
 ,ןייגרעטנוא םוצ טעּפשימראפ

 ' ןקיליב םעד זיולב טעז רע ,עיצילָאװער רעד ןופ םזיטאמארד ןפיט םעד טינ טעז רע
 רעד ראפ ,עטלא סָאד ראפ ךיז ןטלאה סָאװ ,ךעלעשטנעמ ןופ םזיגארט ןטקיליבראפ ןוא
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 טינ יז ןענעק רעבירעד ןוא טינ ןליװ סָאװ ,ןבעל ןקילָאמא ןופ טַײקכעלמעװקאב רעקיליּב
 .עַײנ סָאד ןפַײרגאּב ןוא עטלא סָאד ןכערב

 ךיז טכוד סע .דיִל עכעליירפ עקיטכירפוא ןא ןלעטשרָאפ טינרָאג ךיז ןעק דָארלסקא
 טפאשאב קידנליװ-טינ-קידנליוו ןוא .ןעצכערק ןוא ןעקנעב ןעמ זומ םוטעמוא זא ,ץלא םיא
 עקימורא סָאד סָאװ ,סָאד .טַײקמאזנייא ןַײז טימ טריװארב דָארלסקא זא ,עגאל אזא ךיז
 ,טַײקכאווש ענעגייא ןא ענַײז יװ ןעמונעגפוא טינ רע טָאה ,"טעלעמשטירּפ,, םיא טָאה ןבעל
 ,ןדייל ענַײז רעבָא ןענַײז .עידעגארט-טלעוו א ןופ רעטקאראכ םעד ןבעגוצ םעד ליװ רע רָאנ
 טשינ יוזא ,סאלב יֹוא ןשינעעשעג-טלעװ יד ןופ טַײקיבראפ -רעקידלאווג רעד ןגעקטנא
 ןשלטעטשניילק א ןופ עזָאּפ רעד ןיא טייטש דָארלסקא זא ,ךיז טכוד סע זא ,קיטרעװ
 ?ףַײז טינ רעדָא ןַײז, :עשאק עטלא יד טלעװ רעד טלעטש ןוא טעלמאה

 -רעגריבניילק רעד ראפ שיטסירעטקאראכ רָאג ןזיב זיא סָאד ןוא --ךיוא טפערט סע
 -לסקא סָאװ ,ןטקילפנָאק עלא ןופ ,ןקָאטיײװ עטסקיניײװעניא עלא ןופ זא - עמעהָאב רעּכעל
 ןיא ךיז ןסעגראפ ןוא ןפיולטנא רע ליװ ןצרעמש-טלעװ עלא ןופ ,ןבעל ןטימ טָאה דָאר
 טָאה רעלופטנעלאט ליפ ןוא םיא ראפ רעסעב ,רענַײז טינ זיא וויטָאמ רעד ,סעמע ...קנעש
 טעָאּפ רעשיסור רעטמיראב רעד עִיזעָאּפ רעזדנוא ןיא טריפעגנַײרא וויטָאמ ןּבלעזמעד
 טָאה "טלעוו רעטיור, רעד ןיא ."טכעלש טינ סָאד טכאמ, דָארלסקא ךיוא רעבָא ...ןינעסעי
 ןעגנערב ןלעװ רימ .טמיראב קירעיורט ןרָאװעג זיא סָאװ ,דיל א טקורדעגּפָא דָארלסקא
 :דיל רעקיזָאדרעד ןופ ןזרעפ עקינייא

 ,ןעלוה ףא טכאנ ןוא ,זיא טעברא ףא גָאט,
 .שיורעג ךיז ןסַײרירעדיװ ,ָאז
 רעלוד א ּפָאק ןַײמ טבַײלב גָאט ןדימ ןופ

 .סיורא טינ טַײקלוד יד ןָאק / +
' ' * * 

 רעבירא טינ רעמ לעווש יד לָאז רענייק
 !טנעה ףא טנעה ןוא ּפָאק-וצ-ּפָאק
 עביל ןיא טכאנ ךיז טגניזעצ'ס ןעוו
 ."טלעוו עצנאג יד ןרעװ טנערבראפ געמ

 טינ רעּבָא ,טעָאּפ רעקיגעװסױנָא רעטלפייווצראפ רעד ךיז טפראוו ןגעווסיוא עלא וצ
 -טַײד א ,רערָאלק א זיא געװװסיוא רעד .ןבעל רעזדנוא ןָא טזַײװ סע ןכלעוו ףא ,םעד וצ
 ןטעָאּפ עשידִיי עטסקראטש יד "ןַײּפ ןוא ייו ךרוד, ןעמוקעג ןענַײז סע ןכלעװ וצ ,רעכעל
 ןדנעװנַא דָארלסקא ףראד ריא ףא .עִיצילָאװער יד זיא געווסיוא .רעד -- דנאבראפ-ןטעווָאס ןופ
 ןגנוי-טולב םעד ףא ,ןבע'ל םעַײנ רעזדנוא ףא ,טגָאמראפ רע ןכלעוװ ,םזיריל ןפיט םעד
 -ראפ סע סָאװ ,םזיטאמארד ןקידקַאטיײװ דעייז טפָא ,ןפיט םעד ףא ,סאלק ןשיראטעלָארּפ
 טעװ ןאד טשרע .רעקרעּביא-טלעוו ןופ עכָאּפע רעטמערוטשעצ רעד ןיא ןבעל רעזדנוא טגָאמ
 טעװ ,ןייטשראפ טינ סָאד רע טעװ .טַײקמעראוו ןוא ץראה טימ ןרעװ ןעמונעגפוא דָארלסקא
 טעװ ,"ןטקידיײלאב ןוא ןטקירעדינרעד , א ןופ עזַאּפ רעד ןיא ןבַײלב ןזומ רעטַײװ ךיוא רע
 ןוא ןקידנזרב רעזדנוא ןופ טקורעגּפָא ןרעװ רעמ ןוא רעמ ץלא גָאט וצ גָאט ןופ רע
 ןופ גנאלקּפָא רעטַײװ א ןבַײלב טעװ רע ,עוואקישט זיולב ןרעװ טעװ רע ,םורא ןקידעבעל
 ריא ףא ךיז טעװ רענייק סָאװ ןוא ןסעגראפ גנאל ןיוש יז טָאה עמ סָאװ ,עכָאּפע ןא סעּפע
 טסבראה ןטלאק א טימ טלגנירעגמורא ןבַײלב רעטַײװ ףא ךיוא טעװ רע .ןענָאמרעד ןלעװ טינ
 ;ןגָאז רעטַײװ ךיוא ןזומ טעװ ןוא

 ."קידייל זיא ץראה ןיא ,טלאק זיא טסבראה,

 יד יו ,רעקראטש ליפ ןבעל ערענָאיצילָאװער סָאד זיא ,ןָא ךיז טעז סע יװ רָאנ
 סָאד .דָארלסקא קילעז יװ ,טסילאודיווידניא ןקראטש אזא ןופ עליפא טַײקטראּפשעגגַײא
 עטצעל יד .טפארק רעקידלאווג א טימ רעביא טגַײצ ,טנרעל ,ןבעל ּבראה רעזדנוא ,ןּבעל
 ןיא ךיוא זא ,ץזַײװ ,9 .מונ "ןרעטש, לאנרושז ןיא טקורדעג טָאה דָארלסקא סָאװ ,רעדיל
 ,רענעט עַײנ ןזַײװ וצ ןַא ךיז ןּביײה עִיזעָאּפ סדָארלסקא

 םעד טרעטשעג קראטש ןוא טַײצ א טרעיודעג ןבָאה ןעגנומיטש-עדירעי עקיזָאדיד
 טַײקפראש יד .עפורג רעזדנוא ןופ גנו;קיוטנא רעשירעלטסניק רעלאמרָאנ רעד ןוא סקּוװ
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 זא ,ןגָאז טינ לאפ ןייק ראפ ןעק עמ רעבָא ,רעבירא גנאל ןיוש זיא סיזירק ןקיזָאדמעד ןופ
 -עדירעי ןופ םינָאמיס ךָאנ רימ ןפערט םעיאהדא .טקידנעראפ ןצנאגניא ךיז טָאה סיזירק רעד
 -ורעג יוזא יד גָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ ןבָאה רימ ,ןטעָאּפ ערעזדנוא ענלצנייא אב ןעגנומיטש
 .עִיזעַאּפ רעד ןיא ןוויטָאמ "עלארטיינ , ענעפ

 -אב א טים סיזירק םעד ןופ סיורא רעבָא זיא ,ןעמונעג ןיימעגלא ןיא ,עּפורג יד
 ןבָאה סע .לָאצ ןיא ןסקאוועגסיוא עּפורג רעזדנוא זיא ,סנטשרע .גנוקראטשראפ רעטמיטש
 ןסקאוו סע ,ןעגנונעּפָאה ןביג סָאװ ,רעקִיאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ עגנוי ,עַײנ ןזַײװ ןעמונעג ךיז
 .ץניװָארּפ רעד ןיא ךיוא רעקִיאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ סעּפורג

 (רעדנוזאב ןדייר רימ ןלעוו ריא ןגעװ) עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ רעזדנוא זיא ,סנטייווצ
 יד :רערעטסײרד ליפ א ןרָאװעג זיא טסעמראפ רעד .ןרָאװעג רעקראטש ליפ לְעמרָאפ
 -ערג וצ ,ןטנװַײל ערעסערג וצ טשרוד א ןטעָאּפ ערעזדנוא אב ךיז טקרעמ טַײצ עטצעל
 .סעמעָאּפ וצ ןוא רעדיל ןעלקיצ ערעס

 ןענערב רעצרעה ןעוו ,דניצא ,טציא טָא ,

 דיל ןַײמ ןיא ןטסיופ טימ ןָא ךיא םוק

 ןענערּב רעצרעה ןעוו ,דניצא ,טציא טָא
 .דיל ןַײמ טימ ןעמוק ךיא ףראד

 ןש:גָאלָאעדיא ןייק טאהעג טינ טָאה סָאװ ,דנאלסורסִַײװו ןיא טעָאּפ רעקיצנייא רעד
 .קיראכ יזיא זיא עִיזעַאּפ ןַײז ןיא ןטיבלוק עשיטילַאּפ ןייק טכאמעגכרוד טינ טָאה ןוא רעביפ

 לָאמנייק זיא קיראכ .דָארלסקא קילעז ןופ ךעּפייה רעקידנעטשלופ א זיא קיראכ יזיא
 ןוא עוויאנ-שידניק עטשרע יד ןופ ןיוש .עִיזעָאּפ ןַײז ןיא טסילאודיווידניא ןייק ןעוועג טיני
 : ןעװעג רע זיא ,עִיזעָאּפ רעד ןיא טכאמעג טָאה קיראכ סָאװ ,טירט עקידסעלַײּפסיה-שידניק
 טסקאוו רע .ןענַאילימ יד טימ ןוא ןענָאילימ יד ןיא ,ןזיװעגנָא רעִירפ סָאד ןבָאה רימ יװ
 עינָאלָאעדיא-ָאכיסּפ יד קרעװ עשיטעַאּפ ענַײז ןיא ןקירדסיוא טווּורּפ רע ,ייז ןופ ןצנאגניא
 .עִיּפָאזָאליפ ערענָאיצילָאװער עצנאג רעייז ,"טנזיוט קיצכעז , עשיראטעלָארּפ עשידִיי יד ןופ

 ךיז ןגעוו ןיוש רע טָאה ,םעד ףא טקוקעג טינ רעבָא ,גנוי רָאג ךָאנ זיא קיראכ יזיא
 טָאה עמ יו טקנוּפ ,ןבַײרש ליפ ךָאנ ןעמ טעװ קיראכ יזיא ןגעװ .רוטארעטיל עשפיה ץנאג א
 קיציא םורא ןטַײרטש טעװ עמ ןּוא ןטירטשעג טָאה עמ יװ ,ןבַײרש טעװ עמ ןוא ןבירשעג
 -טַײצ ןקיטנַײה ףא רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןטעָאּפ יײװצ עקיזָאדיד לַײװ .ןרעפעפ
 .עיזעָאּפ רעשיראטעלָארּפ רעד ןּופ קורדסיוא ןטסקראטש םעד טינשּפָא

 רעקידנשירפּפָא ןא יװ ךיז ןגָארטעגכרוד ,רעפעפ יװ יװא ךיוא ,טָאה קיראכ יזיא
 .עיזעָאּפ רעשידִיי רעגנוי רעד רעּביא רעטיוועג

 טָאה ןפאש ןשיטעַאּפ סקיראכ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא זא ,ןסעגראפ טינ ףראד עמ
 ענַײז ןרָאי-רעדניק עשיטעַאּפ יד ביוא .גנולגנירמורא עטנוזעג ןייק רָאג טינ טאהעג קיראכ
 -ןסאמ ןופ רעֿפסָאמטא רעד ןיא ,רעפסָאמטא רעטנוזעג א רָאג ןיא טכארבראפ רע טָאה
 עשיטעָאּפ ענַײז ךיז ןבָאה ,טעָאּפ רעויטקעלַאק א ןרָאװעג זיא עסאמ יד ןעװ ,זיורבפוא
 -ירעפעש רעכעלגעט-גָאט רעייז וצ קעוא ןענַײז ןסאמ יד ןעוו ,ןאד ןביוהעגנָא ןרָאי-טנגוי
 רעשיטעָאּפ רעקיזַאדרעד .דראגנאווא ןשיטעַאּפ רעיײז טקורעגסיורא ןבָאה ןוא טעברא רעש
 ןיײטשַײב ןענעק לָאז רע ,ךאווש וצ ,רעבירעד ,ןוא גנוי וצ ןעוועג ךָאנ רעבָא זיא דראגנאווא
 םעד יװ ,ןעזעג ךיוא ןבָאה רימ .ץנעגילעטניא רעשיטעָאּפ רעשידִיי רעד ןופ ףירגנָא םעד
 עטסָארּפ עריא ,קיטאמעט עלעוטקא ןוא עטנוזעג ריא ,עיזעָאּפ רעד ןיא טסַײנ ןשיראטעלָארּפ
 -נגעק טלָאװעג ריא ןבָאה יז ,רעקילָאװמיס עקידכעבענ יד ןעַײרשראפ טלָאװעג ןבָאה דייר
 ,ןעעזעג ךיוא ןבָאה רימ .עיגַאלָאעזארפ-סָאמסָאק יד ,טסנוק רעד ןיִא עיצקארטסבא יד ןלעטש
 ןוא ,עדאינינעסעי רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשאב זיא לגילפ רעשיראטעלָארּפ רעד" יוזא יו
 .עִיזעָאּפ רעשיראטעלָארּפ רעד ףא טאהעג טָאה סָאד גנוקריו עטכעלש א ראפ סָאװ

 יד יװ ,רעקראטש ליפ ךָאנ ,ףירגנָא ןקיָאדמעד טבעלעגרעביא ךיוא טָאה קיראכ
 -עלָארּפ רעד וצ טרעהעג טינ ןאד טָאה רע ,ןײלא ןעוװעג ןיא רע לַײװ .עּפורג רעקסנימ
 רעטנוא ןענופעג שרעדנא רעדָא יוזא ךיז טָאה סָאװ ,עיצאזינאגרָא רעשירעבַײרש רעשיראט
 .עִיניל עטמירקראפ א סיוא טכַײלג עכלעוו ,ייטראּפ רעד ןופ גנוריפנָא ןוא גנוקריוו רעד
 טכארבראפ רע טָאה ענַײז ןרָאי-טנגּוי עשיטעָאּפ יד :טרעקראפ ןעװעג דָארג זיא םיא אב
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 .-עדיא, ענַײז ןופ גנוקריו רעראבלטימוא רעד רעטנוא ,"םָארטש , ןופ עוויווס רעד ןיא
 םענעכָארּפשעגסױא ריא טאהעג ןיוש טָאה עּפורג רעקסנימ יד ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ."ןגָאלָא
 יד ןטלָאּפשעגּפָא ךיז טָאה עװקסָאמ ןיא ןעװ ,יּפּפאװו; םוצ טרעהעג טָאה ןוא םינָאּפ
 רעד ןיא ,"ּפּפאמ, עיצקעסדִיי יד טעדנירגעג טָאה ןוא "םָארטש, ןופ עּפורג עטסקראטש
 -ָארטש יד טימ ןדנובעג לענָאיצאזינאגרָא ןעוועג קיראכ זיא רעטעּפש ןרָאי ךָאנ ןוא טַײצ
 ."דרעַײנ, עּפורג ןפורעגנָא ךיז ןּבָאה ןוא ןעוועג םעשענאשעמ טציא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסימ

 ןטלאהעגסיוא ןוא טסעפ-שיגָאלָאעדיא ,ץנאג ןבילבעג קיראכ זיא ןגעווטסעדנופ ןוא
 רעקסנימ,, עמעָאּפ רעטמיראב ןַײז טימ ,עיזעָאּפ רעד ןיא טירטסיורא ןקראטש ןטשרע ןַײז טימ
 יד ןיא בוא ןוא .טעָאּפ רעשיראטעלָארּפ סלא טמיטשאבטסבלעז ךיז רע טָאה "סעטָאלּב
 עשיטסינומָאק עטשרע ערעזדנוא ןיא טקורדעג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ענַײז רעדיל עטשרע
 -ײּפסיה-רענָאיצילַאװער ןעװעג רע זיא ,ןביוא טריטיצ ןבָאה רימ עכלעוו ןוא סעבאגסיוא
 יד לַײװרעד ,ןרעיודאב םוצ ,ןוא עט שררע יד ןעוװװעג "סעטָאלב רעקסנימ, זיא ,קידסעל
 רעד ןיא ןבעל-רעטעברא ןשידִיי ןופ עמעָאּפ עקראטש ןוא עטסנרע ,עסױרג עקיצנײא
 -עלָארּפ יײר רעצנאג א ןופ גנאזעג א ,עטערקנָאק ןוא עקיצראה א עמעָאּפ א ,עֶיִצוילָאװער
 , .סעריוד עשיראט

 ןקיראכ ןיא .טסעטָארּפ ןלאיצַאס ןוא גנאזעג ןלאיצַאס ןופ טעָאּפ רעד זיא קיראכ
 ףיולראפ ןיא טלמאזעג ךיז טָאה סָאװ ,טַײקטרעטיבראפ עצנאג יד ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה
 .טַײקמערָא רעשידִיי רעד ןופ ,טאיראטעלָארּפ ןשידִיי םעד ןופ ןעייר יד ןיא סעריוד ןופ
 ךעלנע טינ ,ןדָאּב רעדנא ןא רָאג ןיא טגַײװצעג ןוא טזַײּפשעג ךיז ןבָאה ןעלצרָאװ סקיראכ
 -לסקא יװ יוזא ךיא ןעק רע .ןעלצרָאװ סדָארלסקא ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ןיא ,םעד וצ
 ;ןגָאז דָאר

 ,םייה א ךיוא ךיא ּבָאה רעדניק עלא יו;
 ..."רָאּפ א ןרעמיצ ןוא ןעמאמ א טימ עטאט א

 יד ןיא ,טָאטש ןקע יד ןיא ךיז טניפעג יז .ערעדנא ןא רָאג זיא םייה ןַײז רעבָא
 סָאװ ,ןטנעמעלע עקידנטעברא יד ןופ טמאטש רע .ךעלעקניוו ענעזָאלראפ ןוא ענעפרָאוװראפ
 ןוא ןריובעג ןבָאה סָאװ ,גנוגעוואב-רעטעּברא רעד ןבעגעג ןדלעה רעטנזיוט ליפיוזא ןבָאה
 ,ןרוגיפ עקיבייא-ךעלטכישעג עכלעזא עִיצוילָאװער רעשיראטעלַארּפ רעד ראפ טעװעדָאהעג
 .ערעדנא ןוא ןיװטָאב ,לעגנע ,טרעקעל שריה יו

 טיג ,'דרע רעד ףא, רעדיל לכיב ןַײז טנפע רע רעכלעװ טימ ,דיל עטשרע ןַײז
 .עִיזעָאּפ ןַײז ןופ רעקָאמ םעד ןייטשראפ וצ זדנוא

 ,טלקיוועג טינ דַײז ןיא רענייק טָאה טנגוי ןַײמ,
 ...טלזַײרקעג טינ רָאה ענַײמ טָאה טנאה עטראצ א
 לגנַיי קיטפערק א ןסקאוועג ןיב ךיא
 .ךעלזַײה ענרעצליה ןוא עגנע ןיא

 רעטראה ןוא רעגנערטש ןיא ,ךָאנ גיוו ןיא ןוא
 גָאט ךעלעקיטש ייווצ -- ןגיוא טימ
 עטאט רעטנעָאנ ןַײמ :ןרעה ךיא געלפ
 .(1 גָאטראפ ןשירפ ןיא ןיוש טגניז

 ךָאנ גיו ןופ רע טָאה טרָאד .ךעלזַײה ענרעצליה ןוא עגנע יד ןופ טמאטש קיראּכ
 םעד טליפרעד רע טָאה טרָאד .סעטאט ענשאפערַאה יד ןופ ןגינ םעד ךיז ןיא טּפאזעגנַײא
 ןליפרעד ןוויסאפ ןטימ ,קָאטיײװ ןטימ ןעמאזוצ רעבָא .סעלאד ןופ ןרָאצ ןוא קָאטייװ ןצנאג
 ךיז טָאה סָאװ ,ליפעג-עמָאקענ ןקידנעִילג ןוא סאה םעד טליפרעד ךיוא רע טָאה ,סערָאצ יד
 עִיֹועָאּפ ןַײז זיא רַאפרעד .ךעלעקניוו עקיצומש ןוא עגנע יד ןיא טלמאזעג גנאל-סעריוד ןופ
 ןוא עקידנפור-ויטקא ןא רָאנ ,ןשינעעשעג-סעלאד ןופ ןריטאטסנָאק רעוויסאּפ ןייק טינ
 ךיז טקעװרעד ןקיראכ ןיא ּוװ ,ןעמאנסיוא עניילק עקינייא רעסיוא .עקידנריזינאגרָא-וויטקא
 רעטנוזעג ןופ ןצענערג יד רעבירא טײג רע זא ,טסעטָארּפ ןופ ליפעג רעד קראטש יוזא
 עשיטסיכראנא ןוא ןליפעג עשייייכיטס ןפורסיורא ןָא טבייה ןוא קיגָאל רעקידנריזינאגרָא

 .3 .ז ,1920 ,עװקסָאמ ,"ךוב ןוא לוש , גאלראפ ,"דרע רעד ףא. (
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 ,ןעמאנסיוא עקידנטַײדאבמוא טאמיק ,עניילק עכעלנע ןוא עכלעזא רעסיוא -- ןעגנוטערטסיורא
 ןוא טסעפ שיגָאלָאעדיא ,ןטלאהעגסיוא שיראטעלָארּפ קרעװ עשיטעָאּפ ענַײז ןיא קיראכ זיא
 .טנוזעג

 :טגָאז רע ןעוו ,טכערעג זיא קיראכ

 ןטסכעה ןיא ףורסיוא ןקיטנַײה ןיא ןוא;
 | ָאד בָא ,(גטנעקרעד ןטאט ןַײמ ןופ דיל סָאד בָאה'כ

 ,טַײקידרעדָאי יד ,טַײקטנוזעג יד ןטנעמעלע ענשאּפערַאה יד אב ןעמונעג טָאה קיראכ
 -עגנַײרא רע טָאה טפארק רעשיכיטס רעד טָא ןיא .סענָאשקא ןוא טַײקטעװעטראהראפ יד
 יד עֶיזעָאפ רעד ןיא סיוא טקירד קיראכ .ןַײזטסּוװאב ןשיראטעלָארּפ א ,ןַײזטסּוװאב ןסָאג
 םעד ןופ רָאנ ,ךעלדיל עשידנוב טנניז סָאװ ,עיניּפ רעטעפפ םעד ןופ טינ ןעגנומיטש
 :עלעדיל רעדנא ןא רָאג טגניז סָאװ ,עיניּפ קינעמילפ

 ,קָאטיײװ ןקיורמוא טימ --זדנוא ןופ רערעדע,
 ,טמָארטשעג גנערטש טעברא טָאה סע ןבעל סנעמעו ןיא
 : ,ןטיירג ךיז לָאז --
 ,ןטיירג ךיז לָאז --
 ,ןטיירג ךיז לָאז --
 .םָאקראנווָאס ןיִא ןַײרא ףא ןענרעל ךיז לָאז

 רענייא ןייק טינ ןיוש דניצא זיא רענייא רעדעי
 ּפעק טנזיוט ןופ ּפָאק א טציא זיא ּפָאק רעדעי
 ...טקינייראפ ןוא ןעמאזוצ טציא ןזומ רימ
 ...טימ רעדינ --
 רעדינ ןוא --
 ,(3 !...טבעל סע ןוא --

 ךיוא רָאנ ,גנורעדילגעצ-ןסאלק יד רָאנ טינ עִיזעָאּפ ןַײז ןיא ןבעגעג ןיוש טָאח' קיראכ
 זיא סע זא ,גנוריטאטסנָאק םעצע יד קיניײװ וצ ןיוש זיא ןקיראכ .ףמאקנסאלק םעד
 -ראפ עגארפ יד ןיֹוש טקיורמּואב םיא .ןרעלעק ןאראפ ןענַײז סע זא ,טַײקמערַא ןא ָאד
 .רעלעק ַאד ןענַײז סָא וו

 רעױמ ןצלָאטש ןדעי ףא ריד אב ָאד זיא סָאװראפ,
 ,(6 "ןאראפ ןרעלעק ליפיוזא

 "עקידלושמוא, עטשרע יד ,ןעור טינ ןקיראכ טזָאל עלװא עלאיצָאס עקיזָאדיד ןוא
 ןיוש .,עגארפ א ךָאנ סיורא דלאב טפור יז ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה טינ טבַײלב עגארפ
 ןיא ןיוש ךיז טבַײלק סע זא ,טזַײװ סָאװ ,עגארפ א .ערעגנערטש ליפ א ,ערעבראה ליפ א
 ;ןַײזטסּוװאב א ןקעװ וצ ןַא ךיז טּבײה סע זא ,סאה ןופ ליפעג א ןצראה

 טכיל ליפיוזא ָאד זיא סָאװראפ , '
 ?ןכאג יד ףא װעטנָאי ןוא

 וצ ןיוש ןפור ,ןַײזטסּוװאּב םעד ןריזינאגרַא ןַא ןבייה סָאװ ,ןסאלק ןופ ץנעטסיסקע םעצע רעד ןופ ,טַײקכַײלג טינ רעלאסָאלָאק רעד ןופ ןעמוק סָאװ ,סעגארפ עקיזָאדיד ןוא
 .טסעטָארּפ םענעּפָא ןא

 ,קראטש טסיב וד ,רעיומ ,רעיומ,

 "?ןרעיוד וטסעװ ןענאוו זיב

 .3 .ז ,טרָאד (
 .17 .ז ,טרָאד (2
 .7 .ז ,טרָאד (2
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 :טריזיוויטקא טרעוו ליפעג רעד ,םיסַײמ ןיא ךיז טלדנאווראפ טסעטָארּפ רעקיזָאדרעד ןוא

 ...ןייטש רעפראש א ביוש ןיא טילפ'ס ןוא
 ,(1 ...!סעטָאלב יד ןופ ךַײא סורג א

 אזא טימ טָאה סָאװ ,עמעָאּפ עקיצניײא יד לַײװרעד זיא "סעטָאלב רעקסנימ;
 -ןסאלק ןוא סאה-ןסאלק םעד טרעדלישעג קראטש ןוא ףַײר-שירעלטסניק יוזא ,טפארק
 .טאלראטעלָארּפ ןשידיי םעד ןיא ןטַײצ ןוא ןרָאי ןופ טלמאזעג ךיז טָאה סָאװ ,טסעטָארּפ
 ןקיטולב םעד טימ טּפאזעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד יז זיא ,ןעמענ טינ טלָאז ריא דיל עכלעוו
 טימ ,םזיניצ ןלאטורב םעד ראפ ,ןעגנוקירעדינרעד עקידסעריוד ראפ ןענָאילימ ןופ סאה
 עקידנטעברא ןענָאילימ יד טלדנאהאב ןבָאה טנזיױט עכעלטע עקידנשרעה יד ןכלעװ
 טרעקאלפ סע ,רעטיצ א סיורא טפור לזניפ ןשיטעָאּפ ןטימ ךירטש רעדעי .ןטנעמעלע
 ,רעילש ןשילָאװמיס א ןיא דיישרעטנוא-ןסאלק םעד טינ טלקיווראפ רע ;טולב סָאד ףוא
 ןרירנָא טינ עלילָאכ לָאז רע ,רעלעדייא ןַײז לָאז סע ,ליפָארּפ ןיא טינ םיא טמענ רע
 -ןסאלק םעד טרעדליש רע .רעקעמשנַײּפ-טסנוק-בילוצ-טסנוק יד ןופ רעוא ןשיטעטסע םעד
 ףיט א ןופ "טַײקבָארג, ןוא "טַײקידסעירָאזכא, רעצנאג רעד טימ ,ס אפ -ןא דיישרעטנוא
 יד טפראש ראפ רע ;עמָאקענ ןופ ליפעג ןטפראשראפ-גנערטש ןוא םענעגָארטעגסױא
 טאלראטעלָארּפ םעד טצעה רע .רעיילש םעד ּפָארא טסַײר רע ,דיישרעטנוא-ןסאלק ןופ סעֶיניִל
 :עיזאושזרוב רעד ףא

 ,ןדליש עטלא ןעגנעה ןעמַארק עטלא ףא,
 .לופ ןוא טאז ןענַײז ייז סטוג סָאדלא טימ רָאנ
 ,ןדליג ןטסָארּפ א טציא ןעמ טמענ ּוװ ךא
 ..."ליומ ןלופ א -- ,ןעמעראוו טימ ,טיורב טימ

 ,ןכאז עטוג ליפיוזא ביוש ןיא ָאד זיא ,ךא,
 ,(6 "סיז ןוא קירעגנוה טרעוװ ליומ ןיא ןוא

 :רעדָא

 גנוזייל יד גָאט ןצנאג א ָאד זיא סייה ןוא סיורג
 יירשעג טימ ןוא יירד טימ ןָא ןעמוק רעמערק
 ?ןזיוה עַײנ טציא טספראד ,עִיניּפ ,עלניּפ
 ?יוזא ךיז ןפעלש וצ וטסיב קנארק

 טזָאל ,ליפעג ןשיראטעלָארּפ םעד טצעה ןוא טציײר ַײרעטַאּפש עזייב עקיזָאדיד טָא
 .עּפצוכ עשירעמערק יד ,םזיניצ ןזאושזרוב םעד ןליפ םִיא

 םעד ןוא דיישרעטנוא-ןסאלק םעד ןרעדליש ןופ טפארק עׂשיטעָאּפ עטסערג יד רָאנ
 רעקסנימ, ןופ דיל רעטסקעז רעד ןיא טכיירגרעד קיראכ טָאה סאה-ןסאלק ןטריזיוויטקא
 ןופ ןוא "לזַײה, ןופ רעדיוש ןקיטולב םעד טַײז ןייא ןופ טרעדליש רע ּוװ טרָאד ,"סעטָאלב
 "רעקידלושמוא,, ןיא ,ןשיטאבעלאב ןופ טַײקכערפ ןוא טַײקִיור עשיניצ יד טַײז רעטייוװצ רעד
 ...שעדיוק סעבאש םענענַאטעגנָא טַײקסַײװ

 -- ,ךיז טפראוו ןוא ףוא טצאלּפ טולּב סָאד ,ץראה סָאד טסַײר סע
 ...סיורג ןוא ליטש זיא טָאטש יד ...טציא סעבאש זיא'ס
 --ןצראה ןיא טַײקטנלע טימ ָאד טנעָאנ ןוא
 ,שיילפ ןוא טולב ןגייא ןופ עקיטפערק ךעלדיימ

 יז ןעַײּפשאב ןוא ןעמענ ,ןעגנוי ןעמוק ןוא
 ...דניוו-ןוא-ייוו ןליטש ןיא רעביא ןזָאל ןוא
 ןרעַײפ עמורפ ,עלעה ןיא טציא לוש יד טנערב ןטרָאד ןוא
 ...דניז ענַײז רעטנוא ךיז טגייב רעדעי ןוא

 .8 .ז ,טרָאד (1
 .9 .ז ,טרָאד (2
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 ענעגיּפשאב ןוא ןרעַײפ עמורפ ןופ ןכירטש ייווצ עקידנעַײרש עקיזָאדיד טימ ןוא
 -עלָארּפ רעדעי ןיא סאה ןקיטולג א ןָא קיראכ טדניצ שיילפ ןוא טולב ןגייא ןופ רעטסעװש
 :ןעַײרשסױא ךיז טליוו םיא טימ ןעמאזוצ ןוא ץראה ןשיראט

 רעטסעװש עטסָארּפ עטוג ,ךעלעדיימ ,ךעלעדיימ
 -- ,גָאר ןופ ןוא רעלעק ןופ ,עקירעדינ ךעלזַײה ןופ
 ,רעסעמ ךַײא טאנ ,רעטכַײל ךַײא טאנ
 (( !טגָאלש ןוא טנעה יד טבייה

 ןא זיא ליפעג רעשיטסיכראנא לסיבא ןיוש ,רעטרעקאלפעצ רעקיזָאדרעד טָא
 .ןַײזטסּוװאב ןטריוילאטסירקעגסיוא טינ ךָאנ ןופ ןוא סאה ןטרעקאלפע צ ןופ קורדסיוא
 גנוגעוואּב רערענָא;צײלָאװער רעד ןיא ּפאטע ןטמיטשאב א ןופ קורדסיוא ןא ןיא סָאד
 -ךעלטכישעג א שערייפעב ןוא רעקיטכיר-ךעלטכישעג א רעבָא ,רעטעברא עשידִיי יד ןשיװצ
 .רעטקיטכעראב

 ,סאה-ןסאלק טימ ןרָאװעג טּפאזעגכרוד ףיט יוזא זיא קיראכ לַײװ ,ראפרעד עקאט ןוא
 -סיוא רעד ןיא רע לַײװ ,ןסאמ יד ןיא סעריוד ןופ ףיולראפ ןיא ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ
 קראטש יוזא קיראכ טליפ ,עמָאקענ-ןסאלק ןוא עיגרענע-ןסאלק רעטלמאזעגנָא רעד ןופ קורד
 .דיירפ ןַײז טימ טליפעגרעביא יוזא רע זיא ,רעבאיטקָא ןופ ןכָאצינ םעד קיטפערק ןוא
 ןיא זדנוא ןיוש טָאה קיראכ ּוװ ,"סעטַאלּב רעקסנימ, ןופ לייט ןטייװצ םעד ריא טנעייל
 ,גירק-רעגריב ןופ עייּפָאּפע יד טרעדלישעג ,טכידעג ןוא ץרוק ,ןזרעפ עשיטעָאּפ עקידנצנעלג
 .ןכָאצינ ןשיראטעלָארּפ ןופ טַײקטקיטעזעגנָא יד ,שיזיפ שעמאמ ,ריא טליפ

 יוזא סייה זיא'ס ,יוזא טוג זיא'ס
 ,ןענידראג ףא לוויטש ערעווש טיִמ
 יוזא טוג זיא'ס
 יוזא סייה זיא'ס
 ...לאז רעביא לוויטש ערעווש טימ
 "אקשוניבוד , עקיטסאה יד ָאד ןעמ טגניז טנװָא ןדעי ןוא
 .(ג"לאנָאלצאנרעטניא , םעד טכַאנ עדעי ןוא גָאט ןדעי ןוא

 :ענַײז םינָאס עטלא יד טפיג טימ טפראוו קיראכ ןוא

 טערקעד רעקיטסאה א סיורא טייג
 ;ןלַײּפ יו ,ערעכיז רעטרעוו טימ
 טעּפש זיב ירפ ןופ ,טעּפש זיב ירפ ןופ
 ןלַײא טינ ךיז רעמערק ןיוש טפראד ריא

 :טקידנעראפ ןוא

 ,ייוו ןוא טיֹונ ןופ יד טָא רימ ןוא
 ,ךעלסעג עליטש עטלא ןופ
 יורטש עליופ יװ ,ךַײא ןלעװ רימ
 ,(3 ...ןסעגראפ ןוא -- ןטערטעצ

 ןיא טַײקנײש עכעלרעסיוא יד ,טַײקיקרעװרעַײּפ יד ןפרָאװעגּפָא טָאה קיראכ
 רעדעי טינ ,טריסערעטניא ןקיראכ טָאה עכעלרעסיוא סָאד טינ .עִיצוילָאװער יד ןלָאמ
 עשירעלטסניק סקיראכ ןדנוצעגנָא-טָאה ,ןַײז טינ לָאז רע ךיז ראפ ןייש יװ ,טקאפ רעדנוזאב
 ןיא טָאה רע ,עִיצײלָאװער רעד ןוֿפ ןשינעפיט יד זיב ןבילקרעד ךיז טָאה קיראכ .עִיצָאמע
 טָאה עִיצװילָאװער יד סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עפיט יד ןבעגעג זדנוא עמרָאּפ רעשיטעָאּפ א
 רעד ןופ קורדסיוא םעניימעגלא ןטפיטראפ םעד טלָאמעג טָאה רע ,טויײלעג ןוא טלעטשעג
 :עִיצילָאװער רעזדנוא ןופ טסעמראפ רעלאסָאלָאק רעד .עִיפָאזָאליפ רערענָאלצוילָאװער

 ,10 .ז ,טרָאד (4
 .14 .ז ,טרָאד (2
 ,16 .ז ,טרָאד (3
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 יד ןבעגרעביא ןופ ןעניז רעפיט רעד ;(ו "רענייא ןייק טינ ןיוש דניצא זיא רעניײא רעדעי,

 ףא ןענרעל ךיז לָאז לדיימטסניד עדעי זא ,םֹעד ןופ ,טכענק ןקיטכענ םעד טכאמ עצנאג

 רעכעלבַײרשאבמוא רעייז ,ןסאמ יד ןופ סקּוװ רעקידלאווג רעד ;6 "םָאקראנווָאס ןיא ןַײרא

 םעד טריסערעטניא טָאה סע סָאװ טָא --עיצװלָאװער רעד טַײקנבעגעגרעביא ןוא םזִיָארעה

 .קיראכ יזיא טעָאּפ
 טפיטראפ ךיז טָאה רע .טפארק רעסיורג א רָאג זיב טכיירגרעד קיראכ טָאה ָאד ןוא

 .סאלק סלא טאיראטעלַארּפ ןופ ןכירטש עשיגָאלָאכיסּפ-ףיט יד ןעוװעג סעפיוט טָאה ןוא

 טימ לופ זיא רע .טלעװ רעד ןיא ורמוא רעד גָאט ןקיטנַײה אב זיא טאיראטעלַארּפ רעד

 ןיי א זיולב לַײװ .ןְקִיּוראּב טינ ךיז ןעק ןוא טינ ךיז ליװ רע .טַײקיטסולפמאק ןוא ףמאק

 עצנאג יד ןעַײרפאב ףראד עמ .רעטַײרפאב א זיא ,רָאנ לטסקעז א ,טלעװ רעד ןופ לייט

 רע זיא קידנעטש -- ,לבריוו ןיא זיא טא;ראטעלָארּפ רעד ןוא .ףָאס ןזיב בײהנָא ןופ ,טלעו

 ץעגרע לָאז ,ןדָאב ןקידנעילב ןַײז ףא זא ,טינ טזָאל רע ,ךיז ךָאְנ טשרָאפ רע ,קַיורמוא

 .למיש ןשיטאבעלאּב טימ ןעיצראפ ןוא ןט ;אהראפ ךיז לָאז סָאװ ,לרעסאוו א ןבַײלב ןייטש

 ךיז ףא טָאה סע לפי ,ליפ יוזא ןעמונעג טינ ךיז ףא טָאה טלעװ רעד ןיא סאלק ןייק

 ןופ סעװַײכסיה יד ךיז ףא ןעמונעג קיניזטסּוװאב טָאה רע .טאיראטעלָארּפ רעד ןעמונעג

 טימ לופ ןוא קיניזטסּוװאב טיג רע .ךָאי ריא ןופ טַײקרעװש יד ןוא גנוַײרפאב-טלעוו רעד

 ראפ וויוכ םעד טליפ רע ,עטכישעג רעד ראפ וויוכ ןַײז טליפ רע ,סענָאברָאק ליפ ךיירפ

 :קיראכ טליפרעד טנכייצעגסיוא טָאה עִיּפָאזָאליפ-ןסאלק עפיט עקיזָאדיד טָא .טפנוקוצ רעד

 קיניײװ רימ גָאט רעד זיא'ס ןוא ,גראק רימ זיאיס ןוא
 ,ָאש קיצנאווצ ןוא ריפ ענַײז עלא טימ
 גנוניוו ןייק ןעיובסיוא טינ ץלא ךיז ןעק ךיא
 .ָאד טָא :ןגיילקעווא ךיז קִיור ןוא

 ,ןגָאמראפ טינ לָאמנייק ןיוש ור ןייק לעװ ךיא
 ;טגָאמראפ טינ רעטציא זיב ור ןייק בָאה ךיִא יװ
 :ךיז גָאז ןוא ךיז וצ םוק ךיא טכאנאב טעּפש ןוא
 !גָאט ,רעקיורמוא ןַײמ ,רעטקיטולבראפ

 ,ןטפערק ןופ רוּפש ןטצעל זיב גָאי ןוא גָאי
 ,געט עסייה ענַײד ןופ ריר ןטצעל זיב
 ,ןפערט ךיד עקיטכיל א ליוק א טעװ ןוא
 .געװ ןַײד ףא ןגָאי ךיז גנאל ךָאנ וטסעוו

 ,ןּפָארט קיטולב רעדעי ןוא ףירט רעדעי ןוא
 סייה ןוא טראצ םענַײד ןצראה ןופ טניר סָאװ
 ןּפָאקוצ ריד אב ןגיילסיוא ךיז ליטש טעװ
 3 טסיירט עכעלרעדנּוװ ןוא עסיורג א

 ןקיראכ זיִא ,טלאהניא ןַײז טול ,םעצע ןַײז טול רענָאיצילָאװער א קידנעַײז ןוא

 ,ליוק א זיא םיא אב .שינעצכערק רעשיטנעגילעטניא ןוא טַײקיזָאלטומ ןּופ ליפעג רעד דמערפ

 יד ןענַײז םיא אב :עקיטכיל א ךיוא ,עיצילַאװער רעד בילוצ רָאנ זיא יז בױא

 עכעלרעדנּוװ א ךיוא ןטכאלש ןופ ןטַײצ ןיא ןצראה ןופ ןעניר סָאװ ,טולב סנּפָארט

 -עגסיוא רערענָאיצילָאװער טימ לופ קיראכ זיא ,רענָאיצײלָאװער רעדעי יװ ןוא ,טסיירט
 -ָאװער יד ןקידייטראפ זא ,טליפ ןוא סייװ רע .ץלָאטש ןרענָאיצילָאװער ןוא טַײקנטלאה
 ןטלאהנַײא טסייה סָאד ןוא ,עִיצילָאװער רעד ןופ דעװָאק םעד ןקידיײטראפ טסייה עַיצויל
 .רענָאיצילָאװער ןדעי ןיא ןַײז ףראד ןוא ָאד זיא סָאװ ,עכעלשטנעמ סָאד

 ץ ןעק ךיא ן ךד ראה א זא ,טינ ןעק ךיא ןוא טינ ליװ ךיא
 ,ןענייו ןוא ךיז ןטעב ןוא ןרעטיצ לָאז

 .17 .ז ,טרָאד (1
 ,17 .ז ,טרָאד (2
 .15 .ז ,טרָאד (6
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 טראה רענייטש ףא רָאג רעסעב ןיוש

 (ג "טרענייטשראפ ךיז ןָאט ךָארּב א יוזא

 םענעגײא ןַײז ןגעוו ,ךיז ןגעוװ ךיוא טגניז קיראכ ,רעקיריל א "ךיוא , זיא קיראכ
 ןַײז .טַײקיצראה עטנעָאנ ןוא עפיט אזא דלאב ריא טליפרעד ךיא ןַײז ןיא רעּבָא ,"ךיא,
 ןקידנגַײטש-ףורא-גראב םעד ןֹופ ךיא רעד ,"'ךיא, רעזדנוא קידנעטש טאמיק זיא "ךיא
 ןופ ,ןליפרעד טשרע ריא טנעק רעדיל עשיריל ענַײז ןיא ,טאיראטעלָארּפ ןופ סאלק
 ,טריזינאגרָא רע ןעגנומיטש סעמעוו ןוא קיראכ יזיא טמוק ןענאוו

 טָאה ,רָאי ןט-1924 ןיא טקורדעג ןעװעג ךָאנ זיא סָאװ ,"זעשאלרעּפ,, דיל ןַײז ןיא
 ;גנומאטשּפָא ןַײז טמיטשַאב קיראכ ןיוש

 רעטכערעג א ןלאפעג ךַײא טימ ךיא ןיב סָאד ,רעדירב;
 ."זעשאלרעּפ ןופ טולב ףא ןוא .רענייטש ףא

= 

 ענַײז ןיא טצילבעגפוא לָאמארעדיו טָאה רעפמעק רעשזיראּפ יד ןופ טולב סָאד ןוא
 .ןטַײקירעװש עלא ףא טקוקעג טינ ,ןאּפש ןשיראטעלָארּפ ןסיורג ןיא טייג רע ןוא ןרעדָא

 ,טכאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רע זיּב טכאמעגכרוד ליפ רעייז טָאה טאיראטעלַארּפ רעד
 ןשידראגנאװא ןטנװעג ןַײז ןיא ,טאיראטעלָארּפ םעד ןיא ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא
 ערָאלק א טאהעג קידנעטש טָאה רע לַײװ ,ןעגנומיטש-עדירעי ןייק טליפעג טינ לָאמנייק לייט
 טפנוקוצ יד זא ,טגַײצעגרעביא ןעוועג זיא רע ,טסּוװעג טָאח רע ,וויטקעּפסרעּפ עכעלטַײד ןוא
 : ,םיא טרעהעג

 ,רעדיל עשיריל ענַײז ןיא קיראכ סיוא טקירד ןעגנומיטש עלופ-דיירפ עטנוזעג יד טָא
 טימ לופ קידנעטש זיא רע ,ןעגנּומיטש-עדירעי ןופ ןעמיס ןייק טינ ריא טניפעג ןקיראכ ןיא
 ;ןביולג ןוא ןּבעל

 ,טנעקרעד ךיז לסיב א בָאה ךיא טניז,
 (:סעלבערה יד ףא גנילירפ יװ ,רימ ןיא טשיור

 דרע רעד ףא ןייגמוא ,ךיז טכאד ,ךיא טלָאװ ןבעל א,
 ןּפיל יד ףא טנגוי ןוא יוט ןטשרע טימ
 ?רעווש ןרעו ןעק יװ זא ...רעווש ןרעוװ טעוו'ס ןעוו ןוא
 ,(3 ןפירט ןוא ךָאנ ןפירט ןטפערק עגנוי ןעוו

 -עבעל טמָארטש סע יװ רע טליפ ,גנוי ךעלקריוו זיא רע ןעוו ,טציא רָאנ טינ ןוא
 עליפא זא ,טגַײצעגרעביא זיא רע רַאנ ,ןרעדָא יד ןיא םיֹא אב טולב יד קיטסול ןוא קיד
 :בנוי ןַײז קיבײא טעו רע ,גנוי ןבײלב ךיוא רע טעװ ,ןרעװ טלא טעװ רע ןעװ ,ןאד

 ,רעגנוי א ןענאפשמורא ריד ףא לעװ ךיא ,טסרעה וד -- ,דרע זא,
 יינש רעד ךיז ןזַײװ עליפא ּפָאק ןיא טעוו'ס ןעוו
 ,רעגנוי א ןענאּפשמורא ריד ףא לעװ ךיא ,טסרעה וד -- ,דרע זא
 (+ "...ילרשעג ןקיצראה ןוא ןטקיטולבראפ-טצעל ןַײמ זיב

 לאפ ןייק ראפ ןעמ רָאט ,ןקיראכ ןגעו טגָאזעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעמעלא םעד ןופ
 עִיצילָאװער יד סָאװ ,טַײקירעװש יד טינ טליפ ןוא טינ טעז קיראכ זא ,ןעגנירד טינ
 ,ךאז עשינאגרָא ןא םיא אב זיא עיצוילָאװער יד סָאװ ,טעָאּפ א יװ .ןייטשוצסיוא טָאה
 טליפ ןוא קיראכ טעז ,עִיצװײלָאװער רעד ןופ טסקאוװ סָאװ ,טעָאּפ א יװ ,עמיטניא ףיט א
 ןבעל רימ סָאװ ,ןטַײקירעװש עצנאג יד ,ןטעָאּפ ערעדנא ײר עצנאג א יװ ,רעפיט ליפ
 רעקידנגַײטש-ףורא-גראב רעזדנוא ןיא ןטנעמעלע עשיטאמארד ,ערעװש עצנאג יד ,רעביא
 עקידנצנעלג ענַײז ןופ ?טַײז ןייא טינ ּפֶא ייז טיג קיראכ .עיצילָאװער רעקידנענאּפש ןוא
 ,געווסיוא ןָא ןופ ליפעג סָאד ןפאש טינ םיא אב ןלעװ ןטַײקירעװש עלא יד רעבָא ,סעמעָאּפ
 -עגסיוא סייוװ קיראכ לַײװ ,ןעגנומיטש-עדירעי טפאש סָאװ ,סעכיוק יד ּפָא טכאווש סָאװ
 ."רעטרע עגנע,, יד ןופ ןייגוצסיורא יידעק ,ץלא טוט עיצילָאװער יד זא ,טנכייצ

 ,10 .ז ,טרָאד (4 ,69 .ז ,טרָאד (6 .67 ,ז ,טרָאד (2 .74 ,ז ,טרָאד (1
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 סָאד ."ןבעל ןוא בַײל טימ, עמעָאּפ עקידנצנעלג ןַײז טיג עיצארטסויליא עטסעב יד
 ,טינ טגָאלק סָאװ ,טעָאּפ א ןופ ןבירשעג רָאנ ,עמעָאּפ עשיטאמארד א ךעלקריוװ זיא
 טגָארט סָאװ ,ןקָאטײװ יד רעביא טבעל סָאװ רָאנ ,ןקָאטיײװ יד ףא ,ענעדיי-קראמ א יװ
 רערענָאיצײלָאװער רעד טימ ןוא םזיָארעה ןרענָאיצילָאװער םעד טימ ןצראה ןיא ײז

 ביל , ןופ עקרערעל יד .עִיצַײלָאװער רעד ןופ טעָאּפ ןסעמע ןא טרעהעג סָאװ ,טַײקצלָאטש -
 ןרָאװעג ןיוש ןעמָאנ רעד טלָאװ טינ זא ,טינ ןעמָאנ ןייק טָאה יז סָאװ ,דָאש א) "ןבעל ןוא
 -ולב ןסעמערעדניא ,ערעווש יד ןופ לָאװמיס רעשירעלטסניק א זיא (ןבעל ןיא טצירקעגנַײא
 -ָאוװער רעד ןכאמ וצ סױא טמוק סע סָאװ ,טירט עשַיָארעה ןוא עקידסענָאשקא רעבָא עקיט
 : .לטעטש ןיא עִיצויל

 םעד אב ךיז טליפ סע סָאװ ,ירשעג-שעִיי ןטסקינייװעניא םעד רעביא טיג קיראכ
 ,ןייגרעטנוא ןזומ סע סעסָאנראּפ סעמעװ ,םידמאלעמ ןוא רעמערק רָאד ןטלא

 "ףלעוװצ, ראפ ןייגכרודא יז טנעק ריא ,סקידרעקיוה א ,סניילק א זיא לטעטש סָאד
 -נעמ, ןופ שעמאמ ןטיז יד ךָאֹנ ריא טפערט טרָאד .וויטאװרעסנָאק ןוא טלא זיא יז .טונימ
 | ,"םעיאלעשז עינ סעלָאקש,, ןופ "זיוועד , ןטמיראב םעד טימ ,ןטַײצ "סעלעד

 ,לופ עמכָאכ טימ ןַײז ףראד עלעגנַיי א;
 ;(1 "שידִיי םעד טָא ןבָאה טינ רימ ןפראד

 ןענאטשאב טלָאװ עמעָאּפ עצנאג יד ןעװ .טסַײג ןקידרעּפיקמָאי-וװערע ןצנאג םעד טִימ
 גונעג ןעװעג ןיוש טלָאװ ,(20 טַײז) "טקידנערָאפ זיא עיסרוקסקע יד, דיל ןייא ןופ זיולב
 ןוא .לטעטש ןשידִיי םעד ןופ ןּבעל ןקירעיורט םעד טלָאמ קיראכ קִידנּפעשסיױא יו ,ןליפ וצ
 ןיא, טרָאפ עמ ,לטעטש ןופ ןעמ טפיולעצ טַײקמערָא רעקיטסַײג ןוא רעלעירעטאמ רעד ןופ
 : ."עװקסָאמ

 םעד ןיא טלָאװ רע ןעוו ,טסימיסעּפ רענעלאפראפ א ןעװעג טלָאװ קיראכ רעבָא
 יו ,ןעז טינ ןטנעמָאמ עשיטאמארד ןופ סקעלּפמָאק ןצנאג

 טכאנ רעד ןופ טַײקליטש רעסיורג ןיא
 עגנאלאפ עקיטכיל א ףוא טייג
 עגנאלאפ עקיטכיל א ףוא טייג
 ,טכאנ רעד ןופ רעדנּוװ ןסַײװ ןיא

 טינ טלָאװ רע ןעװ ,רעצכערק רעכעלנילק א זיולב ןעוװעג ךעלקריו טלָאװ רע
 .לטעטש ןיא טכאמעג טָאה עיצילָאװער יד סָאװ ,גנוקריוו עלאסָאלָאק יד טליפרעד

 טָאה םיא .עמעָאּפ עכעלרעה-שיטאמארד עקידנצנעלג א ןפאשאּב טָאה קיראכ ןוא
 -ערט-רוטלוק ןשידִיי םעד ןופ ,רערעל ןשידִיי םעד ןופ םזיָארעה רעקידלאווג רעד טרירעג
 ןייטשראפ וצ ןָא טשרע ריא טבייה ןּבעל ןוא בַײל טימ, עמעָאּפ יד קידנענעיילרעביא .רעג
 גנוטַײדאב עלאסָאלַאק ןַײז ,רעוט-רוטלוק ןשיטעוװָאס םעד ןופ טרעוו ןסיורג םעד ןליפ ןוא
 -טנא זדנוא ראפ טָאה ,טעַאּפ רעסעמע ןא יװ ,קיראכ .םזִיָארעה ןטצענערגאבמוא ןַײז ןוא
 -רוטלוק ןוא רערעל ןקע עטסנפרַאװראפ יד ןיא ענעפרָאװעצ רעטרעדנוה יד טָא טקעלּפ
 רעד ןפלעה סָאװ ,גנורעקלעפאב יד ןפאשרעביא עיצילָאװער רעד ןפלעה סָאװ ,רעוט
 .דנאל ןכעלדנעמוא רעזדנוא ןופ ךעלעקניוו עטסנפרָאװראפ יד ןיא ךיז ןקיטסעפראפ עַיצוילָאווער

 סעמעָאּפ יד ןיא ,רעדיל לקיצ ןלעִיצעּפס א ןיא ,רעדיל ענלצנייא ייר רעצנאג א ןיא
 ףיט ןוא טיירב רעצנאג רעד ןיא קעוװא קיראכ טלעטש "ןבעל ןוא בַײל טיִמ , ןוא "טיורב,
 .לטעטש ןוא טָאטש ןופ םעלבָארּפ יד -- ןּבעל ןשידִיי ןיפ םעלבָארּפ יד

 -ָאװער רעד ךרוד ףראד סָאװ ,;טעטש ןופ םעלבָארּפ רעד וצ קיראכ וצ טייג יו
 ,רענָאיצײלָאװער א ָאד ךיוא זיא קיראכ ?ןייגרעטנוא רעדָא ,ןרעװ ןריובעגרעביא עַיצויל
 רעשיגרוריכ רעד ןופ טַײקיטײנ יד טליפ סָאװ ,עיצילָאװער רעד ןופ ןצעזעג יד טליפ סָאװ
 רע ,סע טריצנערעפיד רע ,לטעטש סָאד רע טל ײטע צ ךאז עטשרע יד .עִיצארעּפָא
 סָאװ ,ןפלעה טינ יז טעװ רעטקָאד ןייק סָאװ ,ןטנעמעלע יד ּפָא טלײט ןוא סיוא טכוז
 ןא ןופ טַײקיטולבטלאק רערעטכינ רעד טימ ייז טימ ךיז טייגאב ןוא ,ןייגרעטנוא ןזומ
 ;רענָאיצילָאװער ןסעמע

 ,סעדייז עקיטעמוא ריא ,טליגראפ ,טייגראפ
 ..!יינש טימ ענעפָאלראפ ,ענעקָארשעצ דרעב טימ

 11 .לטראד (
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 יו ןטצעל ןיא ,ךָארב ןטצעל ןיא
 --סעדייא עטצעל ןבילבראפ ריא טַײז
 .(ג"סעדייז עקיטעמוא ריא ,טייגראפ ,טייגראפ

 לטעטש ןצנאג רעַײא וצ ייװ ןוא דניו זא
 ...טיונ ןיא ןוא קָאטייװ ןיא .םענעטָארטעצ
 טיורב ןסיב ןקירעגנוה ןדעי וצ
 ,טלטעבעג ןוא טלכיימשעג גנאל ןופ ריא טָאה
 .לטעטש ןצנאג רעַײא וצ יײװ זא ,דניוו זא

 ,עדימ ןוא ענעקָארשעצ טציא ריא טקוק ןוא,
 ינק יד ךַײא ןעלסיירט'ס ןוא ןרעטיציס ןוא
 ,יד ןלעוו'ס ביוא סייוו רעװ ,סייוו רעו --
 --?ןדִיי ןבַײלב ןיוש ןיז יד טָא ןלעוו'ס ביוא
 ."ינק יד ךַײא ןעלסיירטיס ןוא ןרעטיצ'ס ןוא

 טַײצ ליפיוזא ןיוש ןפמעק רימ ןכלעװ טימ ,םזיטאװרעסנָאק ןטלא ןצנאג םעד ןגעק
 רעד טימ סיורא קיראכ טערט םיא ןגעק ,טפמעקאב ןצנאגניא טינ טַײװ ךָאנ םיא ןבָאה ןוא
 -ַאמכארעּבמוא רע זיא ןטנעמעלע עקיזָאדיד וצ .רענָא;צילָאװער א ןופ טַײקפראש רעצנאג
 :יז טפראשראפ רע ,טרעקראפ ,טַײקידסענָאמכארעבמוא ןַײז טינ טלאהאב רע .קידסענ

 ,ןגא עקיטעמוא ןיא ןקוקנַײרא טוג זיא;
 ...דרעּב יד ןופ קָאטיײװ רעַײא זיא דמערפ ןעוו
 ,טרעשאּב זדנוא זיא'ס --יד ןוא יד טָא --?רימ
 .ןגייב טינ ךיז לָאמנייק ןיוש טרעשאב זדנוא זיא'ס
 ,(? !ןגיוא עקיטעמוא ריא ,טייגראפ ,טייגראפ

 טלעטשעגקעווא דיל עקיזַאדיד טָא קיראכ טָאה קילעפוצ טינ רָאג זא ,טכוד רימ ןוא
 טימ לַײװ ."טיורב, עמעַאּפ רעד וצ ןוא "לטעטש, רעדיל לקיצ ןַײז וצ ריפנַײרא ןא יו
 ןטעָאּפ יד ןופ ךיז ןצענערגּפָא טלָאװעג ,ךאז עטשרע יד ,רע טָאה דיל רעקיזָאדרעד
 .טלעוו רעקידנעייגרעטנוא רעד ןופ ץכערק םעד טעמדיוװעג םזיריל ןצנאג רעייז ןבָאה סָאװ
 ןופ רעטקאראכ .ןסאלק םעד ןכַײרטשרעטנוא טלָאװעג לָאמ ןקירעביא ןא טָאה רע
 ריא טַימ טָאה רע ;ןבעל ןשידִיי ןיא םעלבָארּפ רעטסקיטכיוו רעד וצ גנאגוצ ןשיטעָאּפ ןַײז
 ענעלאפראפ יד טקנעש רע עכלעוו ,ןליפעג יד ןופ קעליכ םעד ןכַײרטשרעטנוא טלָאװעג
 רעטמיטשאב א ךָאנ ןלעװ סָאװ ,ןטנעמעלע ענשאּפערָאה יד ןוא ,טַײז ןייא ןופ ,ןטנעמעלע
 .טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,ןטנעמעלע עקידנטעברא סלא טפנוקוצ רעד ןרעהעג גנוקיטייווכרוד

 ,ןטלאק םעד טינ ריא טָאה ָאד ,שרעדנא רָאג וצ קיראכ טייג ןטנעמעלע עמערָא יד וצ
 לטעטש סָאד זא ,טגַײצעגרעביא ןעוועג טַײצ רענעי ןיא זיא קיראכ .ליפעג ןטלאק-"שינָאלזאג,
 זיא ץעזעג רעקיזָאדרעד ןוא .עיצילָאװער רעד ןופ ץעזעג רעד ןזיא יוזא .ןייגרעטנוא ףראד
 טינ טלאפ רע .גנוגַײצרעביא עשיטעָאּפ ןַײז ,ליפעג רעטפיטראפ ןוא רעפיט ןַײז ןרָאװעג
 ,ראצ א ןצראה ןיא רעבָא טגָארט רע .רעטנוא טייג לטעטש סָאד סָאװ ,ןופרעד שעִיי ןיא ןַײרא
 :טמיטשעג קידרעפָאה יוזא טינרָאג ָאד ןיוש זיא רע

 05 ,רעמ טנעקעג טינ ןרעה ןוא טרעהעג טָאה רע
 3 טיײלּפ רעטניה ןכָארבראפ טגיל לטעטש יו

 ָאד ,"סעדייז עקיטעמוא ריא ,טיינראפ ,טייגראפ, עזגור טימ טינ ןיוש רע טגָאז ָאד
 :ןָאט רעקידקָאטײװ א סָאמ רעטמיטשאב א ןיא םיא אב זיא

 ,ךיז ןטעב ןענאוו זיב יא ןוא ןאוו זיב ,יא,
 ,(4 "רניוושראפ ,עלעטעטש

 .31 .ז ,"דרע רעד ףא; (1

 ,38 .ז ,טרָאד (2
 . 39 .ז ,טרָאד (3

 .40 .ז ,טרָאד (4



 2 : : : : א

 םעד ןיא טעז רע..טינ קילגמוא ןייק קיראכ טעז לטעטש ןופ ןדניוושראפ םעד ןיא
 .גנורעקלעפאב רעקידלטעטש רעד ראפ גנוזיילסיוא לטעטש ןופ גנאגרעטנוא

 ,ןטיירג ןוא ןקידייל ןופ -- טגַאזעג ךיא בָאה -- גונעג,
 : (1 ...זיא --טינ ןעוו ,דרע וצ-- דרע טימ

 :טגערפ רע ןעוװ ,טכערעג זיא קיראכ ןוא

 ןדִי טימ עלעטעטש א ךימ טָאה סָאװראפ טינ ךיא סייוו
 ."טימעסיטנא, :ןפורעגנָא

 ןא ןעװעג זיא ווּורּפ רעד ןוא --טװּורּפעג קיראכ טָאה "טיורּב, עמעָאּפ רעד ןיא
 קנאדא ,לטעטש ןופ טרובעגרעביא םעצע םעד ןופ דליב א ןבעג -- רענעגנולעג טנכייצעגסיוא
 טלאפ רע .ףָאס ןזיב ןטלאהעגסיוא ןעוװעג רע זיא ָאד ךיוא .דרע רעד ףא גנאגרעביא םעד
 סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,דרע ףא ןייגרעביא םעד ןופ סעלַײּפסיה עדליוו ןיא ןַײרא טינ
 ןוא טליפ רע .טַײקידיײרפ רעקיטפאז א טימ ןרָאװעג טליפעגכרוד זיא עמעָאּפ עצנאג יד
 -עלע ענעדיישראפ ןופ ןקָאטײװ עלא ןכירטש עקיבראפ רעייז רעבָא עצרוק טימ טרעדליש
 םיא זיא "סעדייז, ןופ םזיטאװרעסנָאק רעד .דרע ףא טריפעגרעבירא ןרעװ סָאװ ,ןטנעמ
 זיא שיזיפ קיטפערק ןוא שיגָאלָאכיסּפ טנוזעג ןוא ןסָאלשטנא זא ,סייוו רע ,טנאקאב טוג
 :קירוצ ןריפ סָאװ ,ןגעו ןייק טינ סייוו ןוא טסיירד זיא יז :טנגוי יד

 .דֹױע רעד ףא ּפָארא רעקנילפ א ,רעטסגנִיי רעד זיא,
 .(6 "דרעפ יד סיוא טנאּפש ןוא --?ןטכארט וצ ָאד זיא סָאװ --

 יד ּוװ ,רעטראה ךאסא זיא ןבעל סָאד ּוװ ,ןעגנוגנידאב עַײנ יד אב ,ָאד עליפא ןוא
 סָאװ ,עמאזנייא ןוא עקיצנייא יד עטלא ענעי ןענַײז ,ערעדנא רָאג ןענַײז ןבעל ןופ ןצעזעג !

 זיא סָאד לַײװ ,וצניהא ךָאנ ייז טיצ סע ,עדנעגעל רעטלא רעד אב ,ןטלא םאַּב ןבַײלב
 יז ,שירעגירק ןַײז טינ ןענעק ייז ,ןריטסעטָארּפ טינ ןענעק ייז .טסיירט עקיצנייא- רעייז
 רעד ייז ןגָאז-- ,"סעקאדַײל ,ךיז ריא טגעמ ןעמעש שטָאכ, :ןעשטרוברעטנוא רָאנ ןענעק
 -רָאג רעמ ,טריװלָאק ןיא רופ רעכעליירפ א ףא סעבאשמוא ןַײרא ךיז טסַײר סָאװ ,טנגוי
 6 .רעדנעטש ןפא ליטש רעדנאנאפ ךיז ןענייוו ןוא -- טשינ

 טמוק ךָארברעביא רעד זא ,ןקרעמאב טינ טנעקעג טינ קיראכ טָאה ,רעלטסניק א יװ
 יד טָאה רע .ןעמונעג לאלכיב טלא ןוא גנוי אב רָאנ טינ םינאפיוא ענעדיישראפ ףא רָאפ
 .רעטקאראכנסאלק א ןבעגעגוצ ריא טָאה רע ,ערעפיט ליפ א טכאמעג עיצאיצנערעפיד
 םאב ןעמונעג טָאה ...ןבעל סָאד, ןעמעוו ,רעמערק ןופ דליב סָאד ,.ב .צ ,טריטסארטנָאק רע
 .קינװּושַיי ןופ דליב ןטימ "!זומ עמ -- :ןקאנ

' 

 | :רימוזער ךיא
 ןופ טסקאו סָאװ ,עיצילָאװער רעד ןופ ןטעָאּפ עטספיט יד ןופ רענייא זיא קיראכ

 ,דיירפ טימ לופ זיא קיראכ .םישוכ עשיטעָאּפ ענַײז עלא טימ יז טליפ ןוא יז טעז סָאװ ,ריא
 סָאד ,ןבעל רעזדנוא זיא סע גנורעטסַײגאב ןוא דיירפ טימ לֹופ יװ ,גנורעטסַײגאב טימ לופ
 ,גנוזיילסיוא רעקיטליגדנע רעד וצ טָארט ןרעכיז אזא טימ טנאּפש סָאװ ,סאלק א ןופ ןבעל
 רָאנ זיא סָאװ ,טאיראטעלָארּפ ןשידִיי ןופ רעקיריל רעד ,רעקיריל רעפיט א זיא קיראכ
 -עכולעמ ןשיטילָאּפ ןסיורג םוצ ןרָאװעג טקעוװעגפוא עַיצײלַאװער-רעבאיטקָא רעד ךרוד ,סָאװ
 טעָאּפ א ןיא קיראכ ,רעיושוצ רערענָאיצװילָאװער רעוויסאּפ רעד טינ זיא קיראכ .ןבעל
 ,ןטַײקירעװש ןוא ןעגנוכיירגרעד עלא טימ ןעמונעגפוא עַיצילַאװער יד טָאה סָאװ ,רעפמעק א
 רעשיטעָאּפ רעקידנצנעלג א ןיא ףוא יײז טקעד סָאװ ,ןטַײקירעװש יד טייטשראפ סָאװ
 ןטַײקירעװש יד ןופ געוװסיוא םעד טעז ןוא סעביס יד רעבָא טייטשראפ סָאװ ,גנורעדליש

 עווקסָאמ---קסנימ
 .רָאי ןט-1929 רעבאיטקָא-לערּפא

 .45 .ז ,טרָאד (}
 .46 .ז ,טרָאד (2

 5 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 וװָאֿפבאי .ג

 עִיזעֶאּפ סקיראכ ןופ עַיצילָאװע רעד וצ

 ןקרעמנַא ,ןצעזעג יד ןעניפעג ,געוו ןשירעטכיד סקיראכ ןעמיטשאב זיא עבאגפוא רעזדנוא
 יד ןיא טקורעגסיורא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ עלא ןשיווצ .געוו ןקיזָאדמעד ןופ גנולקיווטנא יד
 -ערג סָאװ ןוא .טרָא ןקידנטַײדאב א קיראכ טמענראפ ,עַיצילָאװער רעד ןופ ןרָאי עטשרע
 ץלא ,ליטס ןַײז רע טריטנעזערּפער רעלעה ןוא רעלופ ץלא ,רעּבַײרש רעד זיא סע רעס
 סָאװ,, :ןבירשעג טָאה יקסנילעּב ךָאנ .ןפאש ןַײז ןופ ןעלצרָאװ עלא;צַאס יד ןענַײז רעראבליפ
 רע רעכלעוו ןיא ,טפאשלעזעג רעד ֹוצ רע טרעהעג רעמ ץלא ,טעָאּפ רעד ןיא סע רעכעה
 ךיוא ןוא . גנוטכיר ןַײז ,גנולקיווטנא ןַײז ןדנובראפ זיא רעטסעפ ץלא ,ןרָאװעג ןרָאבעג זיא
 ."טפאשלעזעג רעד ןופ גנולקייוטנא רעשירָאטסיה רעד טימ טנאלאט ןַײז ןופ רעטקאראכ רעד
 ןדָאב םעד ןרידנָאז רימ ןעו ,ןאד רָאנ ןעמ ןָאק ןפאש ןופ געוו-גנולקיווטנא םעד ןעניפעג
 -ראפ סָאװ ,ןשינעטלעהראפ עלאיצָאס יד ןעניפעג ןפראד רימ .רעטרע עטסראבליפ יד ןיא
 .געוו ןקיזָאדמעד ןעוועדנופ

 ,"סעטַאלּב רעקסנימ, :סעמעָאּפ ַײרד סקיראכ ףא ּפָא טּפוהרעד ךיז ןלעטש רימ
 סיוא רימ ןצונ לאירעטאמ ןשירארעטיל ןקירעביא םעד ."ןבעל ןוא בַײל טימ,, ןוא "טיורב,
 .קנאדעג םענעי רעדָא םעד ןקיטעטשאב ןיא לאירעטאמ-ףליה סלא

 -רעד עשיריל טּפיוהרעביא ןענַײז "טיורב, ןוא "סעטָאלב רעקסנימ,, סעמעָאּפ סקיראכ
 -סיס-רעדליב יד :רנאשז ןשיּפע ןופ םינָאמיס ןאראפ ךיוא ןענַײז ייז ןיא שטָאכ ,ןעגנולייצ
 דליב סעיניפ .רעשיריל רעד ךָאד ויא ןעמיס רעקידנשרעה רעד רעבָא .טעשזויס רעד ,םעט
 -בא קראטש זיא ,עמעָאּפ רעקיזָאדרעד ןיא דליב עקיצנייא סָאד ,"סעטָאלּב רעקסנימ, ןיא
 .קינייו עמעָאּפ רעד ןיא ךיז ןעניפעג רנאשז ןשיּפע ןופ ןטעטילאער עטערקנָאק .טקארטס
 ערעדנא עלא סָאװ ,םעד ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה "סעטָאלב רעקסנימ,, ןופ םזיריל רעד
 .דליב עלארטנעצ סָאד טנעָאנ רעייז גנוטעבראאב רעייז ןיא רעּביא ןרעזאכ רעדליב

 :ןָאט רעשיּפע רעד טיהעגּפָא רעמ זיא עמעָאּפ רעקיזָאדרעד ןופ לייט ןטשרע ןיא
 ,םאזגנאל יוזא ךיז טגעוואב ץלא ּוװ ,ןבעל ןקידנעזיוּפ-ליטש ,ןקִיור ריא ןיא ,לָאמא קסנימ
 :ּפמעט-ןּבעל רעד ןרעדנע טינ ךיז טעװ לָאמנייק זא ,ךיז טכוד סע זא

 ...ןכָאװ עקידכעלַײק ךרוד ,יוזא טכענ ךרוד ,יוזא געט ךרוד

 ן 8 ן ופ רענייא ,ךעלסעג יד ןופ רענייא זיא רע .טקרעמעגנַא םיוק זיא ןיילא דלעה רעד
 :עקירעביא יד ןופ סיוא טינ ךיז טלייט ןוא ,סעיניּפ יד

 ,..סעיניּפ טימ ךעלסעג עצנאג רימ
 ...סעיניּפ ָאד ךיז ןליּפש ,ךעלרעדניק ַאד ךיז ןליּפש

 ןיא ביוא ןוא .עימינָאטעמ א ,ןעמַאנ-לאלק א רָאנ ,ןעמָאננגיײא ןייק טינ זיא עיניּפ
 טימ ,גנוקיטפעשאב רעייז טימ ךעלסעג רעקסנימ יד ,םורא רעד ָאד ךָאנ זיא לייט ןטשרע
 ,םורא ןקיזָאדמעד ןופ ןָאפ ןפא עיניּפ טריטסיסקע לייט ןטשרע ןיא ביוא ,רעגייטש רעייז
 -רעד זױלב רָאנ טרעװ ןעמָאנ סעיניּפ .לייט ןטייוצ ןיא ןצנאגניא ןיוש ךיז רע טרילראפ
 -ריּב ןופ סָאטאּפ .ןיא .טנורגרעטניה ןפא ּפַא ןצנאגניא ןיוש ךיז טקור רע .לָאמ ייווצ טנָאמ

5 
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 .גױא סרעבַײרש ןופ דלעה רעד טדניוושראפ עיצילָאװער רעד ןופ סָאטאּפ ןיא ,גירק-רעג.
 רעטַײװ סָאװ ןוא ,טַײקמאזקרעמפוא עקירעהעג יד טקנעשעג טינ בייהנָא ןופ םיא טָאה רע
 ,טעָאּפ םעד ראפ לטימ א יװ רָאנ טניד עיניּפ .ןדנוװשראפ יװ ןצנאגניא טאמיק רע טרעוו
 עניוזא ןיא .רָאלק זיא סע ןוא .ןעגנומיטש ןוא ןליפעג ענַײז ןעגנערבסיורא ןענעק לָאז רע
 עשיריל טימ טּפָא רעיז עפורג עכעלטפאשלעזעג עדעי סיורא טערט ןטנעמַאמ-ךורברעביא
 עטריצילּפמָאק יד ןיא ןריזילאטסירקסיוא ןָא טשרע ךיז טביה ןבעל עַײנ סָאד .ןערנאשז
 7 .ןַלזטסּוװאב ןופ סעמרָאפ

 עיצילָאװער רעד ראפ רעירפ קסנימ זיא "סעטָאלב רעקסנימ, ןיא עמעט-טּפיוה יד
 רעקיזָאדרעד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סָאװ ,ןַײז סָאד ןוא .עיצילָאװער רעד ךָאנ רעטעּפש ןוא |

 ,ןטלאטשעג םעטסיס רעטערקנָאק א ןופ עמרָאפ רעד ןיא ריא ןיא ךיז טרעּפרעקראפ ,עמעָאּפ
 רעד טשדעה לייט ןטשרע ןיא .עיידיא-ןסאלק רעטמיטשאב א ןופ ןַײש םעניא ןכַארבעגרעביא
 טימ ןעגנורדעגכרוד רעמ ץלא ןָאט רעקיזָאדרעד טרעװ לייט ןטייווצ ןיא ,ןַאט רעשיפע
 (ןטנעַײנ ןוא ןטרעפ םעד רעסיוא) לטיּפאק רעדעי .גנארד ןשיריל טימ ,ורמוא ןשיריל
 ;ץאז ןשירעבַײרשאב ןקִיור א טימ ןָא ךיז טבייה

 ךעלסעג עליטש טרעדנוה וצ -- סאג רעצלָאטש רעדעי םורא
 : (1) ...גראּב רעטנוא ןסּפעש יװ ,עקירעדינ ךעלזַײה טימ

 רעמאק רעדעי ןיא ,עלעזַײה ןדעי ןיא
 (2) רעמאה א יצ ,לבוה א ,ןישאמ-יינ א טדער

 ,טעטסעיּפעג טינ ןסקָאװעג ָאד עיניפ זיא
 ,(3) ןוז רעטנוא ןזָאלראפ ערעדנא טנזיוט יו

 ,סָאטאּפ וצ טַײקשיּפע ןופ גנאגרעביא ןא רעבָא טעדליב לטיּפאק ןטירד ןופ ףָאס רעד
 :עגארפ רעשירָאטער רעד וצ

 רעיורט רעטרעלקראפ רעשיסורסַײװ -- קסנימ
 ,טנעה עטמירקעגסיוא עשירעלטעב טימ
 : רעיומ ןצלָאטש ןדעי ףא ריד אב ַאד זיא סָאװראפ
 .(4) ?ןאראפ ןרעלעק ליפיוזא

 :לטיּפאק ןטרעפ ןופ בײהנָא רעד ןוא

 ,טכאנ ןטימניא יוזא טוג זיא
 ,,,טרעטאמראפ ןיוש ןגיל ךעלזַײה ןעוו

 ;ןעגנוּבַײרשאב עשיּפע רעדיװ ןעייג ןטנעַײנ םעד זיב לטיּפאק ןטפניפ ןופ

 (5) ...ןדליש עטלא ןעגנעה ןעמָארק עטלא ףא

 ,"ךעלזַײה,, ןוא ךעלעזַײה טימ טשטנעּהעג קסנימ זיא'ס
 (6) ...ריט רעד ףא ךעלּפמעל עטיור ןָא ,ךעלגנעהרָאפ עטיור ןָא .

 (1) ...רעכעלב רעגנוי א ןַײז וצ טוג ןעיניּפ זיא'ס
 (8) ..,למיה רעד ןיוש ןזיא ליטש ןוא ךעלב רעד ליק ןיוש

 ;"ךיא ןשיריל וצ גנאגרעביא ןא טמוק רעטעּפש

 רעגעלעג ןופ טַײקליטש ףא טכאנ עלא ןוא
 --,טניוו א ךרוד יוו יוזא ,ליטש ךיא רעהרעד
 ןגעװ יד ףא טנלע ןטייק ןגָאלק'ס
 ,..רימ ףא ליטש ןקוק ,עטעייווראפ ,ייז ןוא
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 .--כעלרעַײפ ןיא רעבירא טייג ,רענעביוהעג א ןָאט רעד ןיוש טרעוו לייט ןטייווצ ןיא

 רעד ןיא ןעקנורטרעד טרעװ לטיּפאק ןדעי ןופ בײהנָא רעקִיור רעד .גנורעטסַײגאב ןוא טַײק

 :רענעט עקידנעמיטשפמאק ןוא עטרעטסַײגאב ןופ עמאג רעצנאג

 טערקעד רעקיטסאה א סיורא טייג
 ...ןלַײּפ יו ,ערעכיז רעטרעוו טימ
 ,יורטש עליופ יװ ךַײא ןלעװ רימ ...
 (1) ...ןסעגראפ ןוא ןטערטעצ
 ...סעיניּפ טימ ךעלסעג עצנאג רימ
 :ורמוא םעד ןּביײה ןוא ןעייטש טימ
 (2) !גונעג ןוא -- ,ּפָארא -- .ןענאד זיּב --
 ...טדערעצ ןוא טרעדורבעצ ךיז טָאה דנאל סָאד ןעוו ןוא
 ,..טימ רעדינ ...
 !רעדינ ןוא --
 !--- טבעל סע -- ןוא --

 .לייט ןטייווצ ןופ ןעלטיּפאק עקירעביא עלא טאמיק טיובעג ןענַײז יוזא ןוא
 יז .עמעָאּפ רעד ןופ עיצקורטסנָאק יד ןיוש רימ ןעעז ןליּפשַײב עטכארבעג יד ןיא

 ,ךיז ןשיװצ ןדנובראפ גנע ןעלטיּפאק יד ןענַײז לייט ןטשרע ןיא .עטעשָאּפ ץנאג א זיא
 .-פאה ןוא ןסַײרעביא ןָא ,ןבעל ןעמאזגנאל ןקידעכָאװ ןכרוד ,רעגייטש ןטלא ןכרוד ןדנובראפ
 רעקסנימ יד ,ןטייווצ ןטימ ךירטש-רעגייטש ןייא ,ןטייווצ ןטימ ןדנוּבראפ זיא סנייא .סעקָאס
 -ערק ,ןדליש ןוא ןעמָארק ,ךעלסעג ןוא ןסאג יד טימ סעצנאג ןייא יו סיוא ןעעז סעטָאלב
 גנודניבראפ יד ןיא לייט ןטייווצ ןיא .סעיניּפ עניילק ןוא עסיורג ,סעכָאלעמלאב ןןוא רעמ
 ,סעִיצא;צַאסא עקידנסילפ ,עטעשזינעגנָא יירפ ןופ גנודניבראפ-גנומיטש א ,עכאווש א

 טריפ לייט ןטייווצ ןיא ,לטיּפאק ןטשרע ןיא ןיוש עיניּפ טרירוגיפ לייט ןטשרע ןיא
 טרעװ דלעה םוצ סערעטניא רעד .לטיּפאק (17) 8 ןיא טשרע ןעיניּפ טעָאּפ רעד סיורא
 סרָאטװא םעד סיורא ךיז טקור םיא טָאטשנָא ןוא טַײז א ןָא טקורעגּפָא ןוא טכאושעגּפָא
 ."ךיא,

 -- לייט ןטייווצ ןיא ,ךעלריפסיוא ןוא יונעג ןעגנובַײרשאּב יד ןעייג לייט ןטשרע ןיא
 ףא יװ ערעדנא יד ךָאנ ענייא ןבעװװש ,ךיז ןרעדנע רעדליּב יד .קידנבעװש ןוא ץרוק
 .עגנעטס רעשיפארגַאטאמעניק א

 -נייא ןיא ךיז ןעניפעג ,ךיז טצונאב קיראכ עכלעוו טימ ,ןעלטימ עשיטסיליטס יד ןוא
 ןצנאג ןופ עיצקורטסנַאק רעד טימ ןוא טלאהניא םעד טימ גנאלק

 ןענַײז יז .ןעגנורעזאכרעביא טימ עמעָאּפ רעד ןיא טפָא רעייז ךיז טצונאב קיראכ
 ךוא םענייא ןיא ,רעטרעוװ עקיצנייא ןופ ,סערוש עצנאג ןופ ןעגנורעזאכרעביא :ענעדיישראפ
 --רעוו עקיבלעזיד ןוא ענייא טימ טפעהאב ןיא ,רעדייס ןטרעדנעעג א ןיא ,רעדייס ןבלעזמעד
 .רעטרעװ ערעדנא טימ טפעהאב ןיא ,רעט

 ,רעדילג יד קיורמוא ןרעװו ענרעצליה ךעלזַײה ןיא .1
 .רעדיל יד קיורמוא ןרעװ ענרעצליה ךעלזַײה ןיא

 ...טעּפש ןיב ירפ ןופ ,טעּפש זיב -- ירפ ןופ .2
 .ביוש א ןיא ןָאט ץעז א רע טעװ זיא-סע-ןעוו ןוא 3

 .ןעניז ןכרוד ןַאט ראּפש א סאה א זיא-סע-ןעוו טעו
+ 

 :ןקידנרידארג א ,ןירטש םעַײנ א גנורעזאכרעביא יד וצ טיג לָאמטּפָא

 ...לָאמאטימ עלא ןוא ,סייה ןעמ טגניז ןוא ךיוה ןעמ טגניז .1
 .:קץיה א טגָאלש'ס ןוא ,סאה א טגָאלש'ס ןוא .2
 קיװעשלַאב א-- גָאט רעדעי זיא'ס 3

 .רעוואכ א קיװעשלַאב רעדעי ןוא

 .(רעטַײל א ןופ םעטסיס רעד טול ליּפשַײב רעטצעל רעד)



 ;ןטסענ-רעטרעװ עצנאג רעביא ךיוא ךיז ןרעזאכ ןקיראכ אב

 ...ןטוג םוצ ןוא טוג זיא ץלא ,טוג זיאיס ,יִא 1
 ...ּפעק טנזיוט ןופ ּפָאק א טציא זיא --ּפָאק רעדעי 2
 ...ורמוא רעקיורמוא ,ורמוא ,ורמוא 2
 ...ןגיוא עגנוי טימ ןעגנוי עגנוי 4

 ,"ןעגנוי עגנוי, ןעמזאנָאעלּפ יד ןגיוא יד ןיא רעדנוזאָּב ךיז ןפראוו סערוש יד ןיא)
 .("ורמוא רעקִיורמוא,

 ;סעִיצארעטילא ןוא ןסנאנָאסא ,ןעגנורעזאכרעביא-ןעגנאלק יד טיירב סיוא טצונ קיראכ

 .ץראה רעביא ןָאט טינש א ףראש ןוא ,גנערטש ןוא 1
 ...ןייטש רעפראש א ביוש ןיא טילפיס ןוא .2
 ..ןרעַײפ עמורפ ,עלעה ןיא טציא לוש יד טנערּב ןטרַאד ןוא 3

 -ליה ןכאל-ןכאל. ,"ןרעַײּפ עקנילפ, ,"טמָארטשעג גערטש, ,ילוויטש ערעווש;
 עכעלנע ."ןעיניּפ קינעמילּפ ןַײז עיניּפ רעטעפ רעד טגניז, ,"ןכעלב עטכַײל ןכליה, ,"קיכ
 ,ךאסא ןעגנערב ןעמ ןעק ןליּפשַײב

 עמעָאּפ רעד ןיא ןעלטימ עשיטסיליטס עטסקיטכיוו יד וצ טרעהעג גנורעזאכרעביא יד
 עטריּפָאקניס ,טרעקראפ ,ןענַײז ןרָאפאטעמ יד .לאלכיב עיזעָאּפ סקיראכ ןיא ןוא טארפיב
 יז ,ךארּפש-גנאגמוא רעד ןופ ,עטעשַאּפ ןעגנוכַײלגראפ יד ,שיטסירעטקאראכ קיניײװ ןוא
 .ןכעלטנייועג ןוא ןטנעָאנ ןופ ,םורא ןטנאקאב ןופ ןרָאװעג ןעמונעג לייטנטסרעמ ןענַײז
 יװ, ,"גראב רעטנוא ןסּפעש יװ, :ןעגנוכַײלגראפ ריפ ָאד עמעַאּפ רעד ןיא ןענַײז ןצנאגניא
 ."יורטש עליופ יװ, ,"ןלַײּפ יו ערעכיז רעטרעװ, ,"ןוז רעטנוא ןזָאלראפ ערעדנא טנזיוט
 ךעלריטאנ ךרוד רעטכיד םעד אב ךיז טסַײר ןטנעמַאמ עכעלרעַײּפ יד ןופ םענייא ןיא רָאנ
 -ייַּב ָאד ךיז ןבָאה ,םיריוּביג עקירָאה ןייק טינ ,דלעה ןייק טינ,) גנוכַײלגראפ עוויטאנענ יד
 .("דרעפ יד ףא טרעטאמראפ ךיז ןגיוו ןגיוא עגנוי טימ ןעגנוי עגנוי ,טרעלקראפ קידרענ

 ערעדנא ךרוד קיראכ טכיירגרעד טקעפע םעד .ןרָאפאטעמ יד טימ ךיוא זיא עבלעזסָאד
 טימ ,גנורעזאכרעביא-ןעגנאלק רעד ךרוד ,גנוריטנעמורטסניא-רעטרעװ רעד ךרוד :ןעלטימ
 -רעמ ןַײז ןיא ךיוא זיא טעטיּפע רעד .ךארּפש ןַײז ןופ קידָאלעמ רעד טימ ,סיסקאטניס ןַײז
 ,"ןרעַײפ עקנילפ, ,"רעיורט רעטרעלקראפ, :רעשיטנאמעס ןייק טינ ןיא רעכעלגנאלק א טַײה
 טיג רָאטװא רעד זא ,טזַײװאב ץלא סָאד .א .א "טנעה עקידװעטנָאי , ,"ורמוא רעקיורמוא,
 ןשינעעשעג יד ןופ ּפמעט ןלענש ןיא .ןטכארטאב ןוא ןטכאבָאאב ןקִיור םעד ּפָא טינ ךיז
 ןעלטימ עשירעלטסניק עקיזָאדיד וויטיוטניא רעדָא קיניזטסּוװאב טעָאּפ רעד סיוא טדַײמ
 יד ןענַײז ,עמעָאּפ רעקיזָאדרעד ןופ טנורג ןיא ןגיל סָאװ ,ןטראנגייא ענעזיװעגנַא עלא יד
 -יירב ךיז ןעלקיווטנא ןוא רעּביא ךיז ןרעזאכ יז .ןצנאגניא עִיזעַאּפ סקיראכ ןופ ןטראנגייא
 .סעמעָאּפ עקידרעטַײװ ענַײז ןיא רעפיט ןוא רעט

 -ונעג ,ךארּפש-גנאגמוא יד ּזיא סָאד .רענעדיישאב א זיא לאירעטאמ-רעטרעוו סקיראכ
 םוא ךיז טרעק טאורּפ םעד ןיא .עיצאקיפידָאמ רעסיוועג א ןיא ,טקעּפסא ןסיוועג א ןיא ןעמ
 -נוהרָאי ןט-20 בײהנָא ןוא ןט-19 ףָאס עִיזעַאּפ רעשידִיי רעד ןופ סעיצידארט יד וצ קיראכ
 ןבשזעכ ןפא טפאשאב ןוא רעװיוג ייז זיא רע ,רעביא טינ רעּבָא יז טרעזאכ רע .טרעד
 -יבמָאק ןוא סעיצקורטסנַאק עַײנ ,סעמרָאפ עשירעלטסניק עַײנ עיצידארט רעטלא רעד ןופ
 ,סעִיצאנ

 -ראשז ןוא ןטקעלַא;יד ,ךארּפש-דייר רעכעלדנומ רעד ןופ ןטראנגייא יד ןצונסיוא סָאד
 רעמ א גנורעדליש רעד וצ ןביג--ןענָאגראשז-ןּפורג ןוא עלעודיווידניא ,עלענָא;סעּפַארּפ--ןענָאג
 -אכ (עשיגָאלַאכיסּפ א ךיוא לָאמטּפָא ןוא) עשירעגייטש-לאיצָאס עטערקנַאק רעקינייװ רעדָא
 רעד טימ עיצידארט עשירארעטיל עכעלעפירש יד ףיונוצ טשימ קיראכ .קיטסירעטקאר
 טַײקיטראנדיישראפ ,סיסקאטניס ,סעיצאנָאטניא-דייר עריא -- ןדייר ןופ רינאמ רעכעלטנייוועג
 - ,וװ .א ןוא עיגָאלָאטאּפ-ךארּפש ,ןרובמאלאק ,ךעלטרעוו טימ ,ךיורגעג-רעטרעוו ןוא קיסקעל ןופ

 ןצונוצסיוא עיטענ סקיראכ רימ ןקרעמאב "סעטָאלּב רעקסנימ , עמעָאּפ רעד ןיא ןיוש
 ענַײז ןיא טקראטשראפ ךָאנ טרעװ עיטענ עקיזָאדיד .לאירעטאמ "ןשירארעטילרעסיוא , םעד
 ךיז טלייט סָאװ ,עִיזעָאּפ סקיראכ ןופ ךירטש רעקיטראנגייא ןא זיא'ס .קרעװ עקידרעטַײװ
 ,(רָאי רָאּפ עטצעל יד זיב) ָאקטיווק ,שיקראמ ,ןיײטשפָאה ןופ ּפָא ףראש
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 ןבָאה רימ .טלעטשעגרָאפ קראטש ןיוש טנעמעלע רעד זיא "סעטָאלֿב רעקסנַימ , ןיא
 -קראמ יד ,(..."קעווא טרָאּפ עקשָאי -- יא -- יא -- ,יא) "סעקשוטסאשט, ןופ ןטנעמעלע ָאד
 עַײנ טציא טספראד ,עיניּפ ,עיניּפ , ,"ןדליג א ראפ עיצעמ א -- ,רעכיג ,רעכיג ,) ןעיירשעג
 .וװ ,זא .א ,("!שיפ עיצעמ א--,רעבַײװ--,רעבַײװ , ,"?יוזַא ךיז ןּפעלש וצ וטסיב קנארק--?ןזיוה
 סקיראכ ןיא טכיורבעג .רעטפָא ןוא רעטפָא ץלא טרעו ?טימ רעשיטסיליטס רעקיזָאדרעד
 .עִיזעָאּפ

 ךיוא טָאה רע .עמרָאפ רעשיריל רעניילק רעד טימ ןסירעצ רעטשרע רעד טָאה קיראכ
 ,ןסָאמ יד ןכערבעצ ןקידסענַאמכארעבמוא ןַײז טימ ןענָאנאק עשירטעמ-שימטיר יד טיוטעג
 ןשיטסיליטס ןקידנעטש א יװ סָאד קידנצונסיוא ןוא ןעמזיגָאלא ראפ ךיז קידנקערשרעד טינ
 -ינרעד טרעוו ןָאט רעשירַאטיר רעכיוה רעד ."סָאאכ א,-- טַײקנטלאהעגסיוא טָאטשנַא .לטימ
 ;ןליו םענעגייא ןַײז טול טרעד

 ,ןשיפא ןוא ןטאקאלּפ -- גָאר ןדעי ףא
 ,טיוט רעד קירעגנוה טנערב זיוה ןדעי ןיא
 -- ,ןסיוו טינ ןעק רענייק ,טינ טסייוו רענייק ןוא
 ,..טיורב רעדָא רעפמאק :רעסעב זיא סָאװ

 -סירק סע .םטיר-דייר ןפא גנולעטשנַײא סקיראכ רימ ןקרעמאב עמעָאּפ רעד ןיא ןיוש
 .ןסנייא עלענָאיצאנָאטניא ףא טקאהעצ שיפארג טּפָא ,טקאט-טנעצקא רעד סיוא ךיז טריזילאט

 ...טימ רעדינ 1
 !רעדינ ןוא --
 !--טְבעל סע ןוא --

 ,רעבַײװ -- .2
 | רעבַײװ
 !שיפ עיצעמ א --

 קעווא גנערטש ןענַײז ןעגנוי עלא 3
 -- ,ליוק טימ
 ...עטכאילש ףא ןוא םיצירּפ ףא ,ליױּפ ףא

 ןיא רעראבליפ ןוא רעטעליוב ךאסא רעביא ךיז טרעזאכ גנולעטשנַײא עקיזָאדיד
 רעשירעלטסניק רעד ןיוש טגיל "סעטָאלּב רעקסנימ,, ןיא .עִיזעָאּפ רעקידרעטעּפש סקיראכ
 סקיראכ ןופ ןרוטנָאק-טנורג יד ןָא ןיוש ךיז ןקרעמ סע .ןפאש סקיראכ ןופ ןייטשטנורג
 .עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ךעסונ ןקיטראנגייא סקיראכ ןופ ,קיטעָאּפ

2 

 רעד סיורא טערט ָאד .דלעה ןייק ָאטינ רָאג ןיוש זיא "טיורב, עמעָאּפ רעד ןיא
 עליפא ןבָאה ייז .וויטקעלַאק םוצ בָאגוצ א רָאנ ןענַײז ןענַאזרעּפ ענלצנייא יד ,וויטקעלָאק
 ,לטעטש ןופ רעטסוש א ,דניק א ,עמאמ א ,רערעגנִיי רעד ,קעסוועי א :טינ ןעמָאנ ןייק
 ןשידיי םעד ןופ רעדליב עקיצנייא סָאד ןענַײז ,ךעלטנגייא ;וװ .זא ןוא רעיוּפ רעשיפרַאד א
 "סעטָאלב רעקסנימ, ןיא ּביוא .ןדנובראפ ךאווש ךיז ןשיװצ ןענַײז ייז ןוא דרע ףא ןבעל
 זיא ,עמעָאּפ רעקיזָאדרעד ןופ רעקיטש יד ןדנובראפ לעמרַאפ שטָאכ עיניּפ דלעה רעד טָאה
 רעבָא .טריטנעמעצ ךאווש ןענַײז ןלייט יד ןוא ָאטינ דלעה ןייק ןצנאגניא "טיורב, ןיא ןיוש
 ןוא רעטעליוב ךַאנ ָאד טרעװ ליטס סקיראכ ןופ טראנגייא עשיטסיליטס עלעמרָאפ יד
 .רערעלק

 ."סעטָאלב רעקסנימ,, יד ןיא רעדייא רעמאזגנאל ליפ ןיוש זְיא "טיורב, ןופ ּפמעט רעד
 ןטלא ןטימ עסַײמ יד :ןעלטימ עקידנריזָאמרַאט יײר עצנאג א ןַײרא טריֿפ קיראּכ
 יד ןופ ןוא רעמערק יד ןופ דיל טָאד ,דיל-גיוו עַײנ סָאד ,גנולייצרעד סכעטסאּפ םעד ,ףארג
 .סעקינוװּושִיי

 ןיא ךיוא רָאנ ,ןדָאזיּפע יד ןיא רַאנ טינ סיוא ךיז ןקירד ןעלטימ עקידנריזָאמרָאט יד
 רעד ךרוד קיראכ סע טכיירגרעד ץלא ןופ רעִירפ ."טיורב , עמעָאּפ רעד ןופ ליטִס ןצנאג
 גנאג םעד ןעמאזגנאלראפ ,ןעִיצעצ ןטַײהלצניײא יד .גנוּבַײרשאּב רעכעלריפסיוא ןוא רעיונעג
 ענעדיישראפ ףא טרייראו ןוא טרעזאכעגרעביא טרעװ עיצקא עדעי .ןשינעעשעג יד ןופ .

. 
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 טינ ,טקראטשראפ ןוא טנָאטאב ,טרעואכעגרעביא לָאמ ליפ טרעװ דליב סעדעי .םינאפיוא
 -עג ןוא טדערעג ,ךיז טַײרגעג ןדִיי ןבָאה , :םינָאמיס ייר עצנאג א רָאנ ,טמוק ןעמיס ןייא
 סָאװ, .."ןעמוקעג ,ןרָאפעג דרעפ ןוא סעטאט ןוא ,רעדניר ןוא רעדניק ןענַײז , ..."טראוו
  ףא ןעפרָאװעצ ןוא טרעדַײלשעצ, ..."ןעמ טגַײװש ןוא ןעמ טקוק, ..."ןעמ טוט יװ ,ןעמ טוט
 טיצ סע, ..."ךייו ןוא ,קידרעמוז ןוא שירפ זיא גָאטראפ רעד, ..."טעקראּפ םענעכָארבעצ
 .."לָאט ןטיירב ןיִא טקנאלב ןוא טגנילק סע, ..."גנוטפעהאב טימ ןוא יוט טימ ,טיווצ טימ
 -ַיא ןוא עקנילפ רעזדנוא" ..."טנורג ןקיטפאז ןוא ןפיט ןופ ,עלכאנ רעקיטעז ,רעקִיור ןופ,
 ןא ןוא ,קע ןא ןוא ,ףָאס א זיא, .."טסגנא ןיא ןוא ייװ ןיא ,לגנאַר ןיא , .,."סופ עקיל
 ,ליטש ןוא קידייל ָאד זיא, ..."ביוטש ןיא ןוא םערוטש ןיא ,ןסקאלש ןיא טכאנ א, ..."עדנע
 ..."ליוה ןוא קידיײל ָאד זיא

 -ידוועדייראּב יד .גנורעדליש ןופ טַײקמאזגנאל יד טפאשאב טַײקכעלריפסױא יד טָא
 ןוא םענייא ןופ סעִיצאיראוו ןוא טַײקױנעג יד ,סעזארפ ןוא ןצאז עלופגנוביירשאב יד ,טַײק
 ,ןצנאגניא עמעָאּפ רעד ראפ שיטסירעטקאראכ ןענַײז גנונַײשרעד ןוא טקא ןבלעזמעד

 ' -עטאמ רעשירארעטילרעסיוא רעד ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא "טיורב ,, עמעָאּפ רעד ןיא
 טרעהעג ףארג ןטלא ןטימ עלעסַײמ סָאד ."סעטָאלּב רעקסנימ , ןיא יו ,רעטיירב ךאסא לאיר
 ןסייה ןופ ןָאפ ןפא עלעסַײמ יד .עמעָאּפ רעד ןיא רעטרע עשירעלטסניק עטסנעש יד וצ
 םעד ,ןדייז ןטלא ןופ רינאמ-לייצרעד עטיהענּפָא יד ,עדאטס רעד םורא גָאט ןקידרעמוז
 .קורדנַײא ןשירעלטסניק רעדנוזאּב א טכאמ ,רעיוב םענעזעוועג

 םטיר רעד ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא ָאד ,דיל-גיוו יד זיא טנאסערעטניא רעקינייװ טינ
 ,ןטצעל ןטימ ןטַײבראפ סע ןעק עמ זא ,ױזַא דילקלָאפ ןופ

 ןענַײז רעמערק יד יװ ,ךיז טרעלקרעד סעקינווּושִיי ןוא רעמערק יד ןופ רעדיל יד ןיא
 רעייז .רעטציא ןוא רעִירּפ ןבעל רעייז ןגעװ ןלייצרעד ייז .טעּבראדרע וצ ,דרע וצ ןעמוקעג
 .טקיטכעראב םעד ךרוד זיא עמעַאּפ רעד ןיא טרָא

 רעקסנַימ, ןיא יװ ,ןעלטימ-גנורעדליש עקיבלעזיד טימ קיראכ ךיז טצונאּב "טיורּב , ןיא
 -ַאסא ,גנוריטנעמורטסניא-רעטרעוו ,ןרעזאכרעביא סָאד טצונעגסיוא טיירב רעדיוװ ."סעטָאלב
 יוזא יד ןליּפש עלָאר עקידנטַײדאב א .גנורעזאכרעביא-ןעגנאקק ןוא סעיצארעטילא ,ןסנאנ
 -ראפ ןקראטש ןוא עיגרענע ןופ ןָאט םעד ןפאשאב יז .ןברעוו עשיטסארפירעּפ ענעפורעג
 ןָאט ךָאפ א טנעה עטיירב יד, ..."ןטייב יד ףא ןָאט סקאוו א לָאז טַײקטאז יד ןוא,) גנאל
 םעד ןָא טּפָא יז טכיורב רע .(..."טרָא ןופ ךיז ןָאט סיר א דרע יד ןעק'ס , ,"ןטפולרעדניא
 טימ גנּוּױט יד רָאפ טמוק לאפ םעד ןיא ..."ףַײּפ א ,ךָאפ א ,שטַײב יד בייה א, יװ ,"ןָאט;,
 טלא ןשיװצ טסארטנָאק בילוצ טפָא לטימ םעד סיוא טצונ קיראכ .ּפמעט ןרעלענש א ךָאנ
 :טַײקלענש ןוא טַײקמאזגנאל ןשיװצ ,גנוי ןוא

 ,לוד טרעװ סאג יד ,רופ יד טילפי'ס ןוא
 .ןגיולפראפ ,ףַײּפ א ,ךָאפ א ,שטַײב יד בייה א
 לוש ןיא טייהרעליטש סעדייז ןעייג
 .ןגיוא עטזָאלעגּפָארא ןוא ערעווש טימ

 רעטרעקראפ א ןיא טסארטנָאק רעד רַאפ טמוק עפָארטס רעקידרעִיױפ רעד ןיא
 : ;גנונעדרָא

 ,טפיטראפ ןוא ןגיוּבעג ,ליטש ןעמ טייג
 .ןעקנוזראפ טנעװ עלא זיב לוש יד טגיל סע
 וויטקעלָאק ןופ טגָארט'ס ןוא טגָאי'ס ןוא ,ןָא טמוק
 .ןעגנוי עקידרעַײּפ טימ רופ עלופ א

 .גנוכַײלגראפ רעד וצ טַײקיטליגכַײלג סקיראכ רימ ןקרעמאב עמעָאּפ רעד ןיא ךיוא
 עמעָאּפ רעד ןיא ךיוא .רָאפאטעמ עכעלפערט ןוא עטסיירד א ןפערט ןעק עמ ןעװ ןטלעז
 יד ,ןיילא ךייר יד .טַײקידװעגניז ןופ ,ןעגנאלק ןופ ,רעטרעוװ ןופ טעינילכראפ קיראכ טרעוו
 יד ןטַײּבראפ ןוא ןליפראפ ,ןסנאוינ יד סיוא ןקירד לאלרעטאמ-רעטרעװ רעד ,רעטרעוו
 ;גנוגעוואב עכעלרעניא

 גנירג רעטציא רימ זיא'ס זא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ
 ..?קיכליה ןוא ךיוה ךיז טוט ,רָאנ ןָאט טינ לָאז ךיא סָאװ ןוא
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 --גניז ךיא ןוא ךיא ייטש -- ,ןעגניז ךיא ףראדאב
 .געוו-ךלימ רעד רעקיוט א רימ טרעפטנע'ס ןוא

 -גשרעה יד זיא טַײקטעניקכראפ יד ,טַײקמאזרָאּפש-טינ יד טָא ,טַײקנעגנוזעצ יד טָא
 רע יװ ,קורדנַײא םעד ָאד ךָאנ טכאמ קיראכ ."טיורב , ןוא "סעטָאלב רעקסנַימ , ןיא עקיד
 -ָאנאּפ עטיירב אזא טנפעעג ךיז טָאה ןגיוא ענַײז ראפ ןוא טלעװ רעד ףא סיורא טשרע זיא
 טימ ןעמאזוצ זיא רע ןוא ,גנויוב ,עִיצײלַאװער ,גירקרעגריב ןופ דליב טיירב אזא ,עמאר
 ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה ןוא "סעטָאלב , יד ןופ ,ךעלסעג יד ןופ סיורא ןעיניּפ ןַײז
 .סעלַײּפסיה רעטרעטסַײגאב א טימ ץלא רע טמענאב שידניק ןוא וויאנ .םערוטש

 ;ןטיירג ךיז לָאז --
 ,ןטיירג ךיז לָאז --
 ,ןטיירג ךיז לָאז --
 !םָאקראנוָאס ןיא ןַײרא ףא ןענרעל ךיז לָאז --

 ;רעדָא

 -- טקינייראפ ןוא ןעמאזוצ טציא ןזומ רימ
 ...טימ רעדינ --
 --!רעדינ ןוא --
 !-- טבעל סע ןוא --

 יד רעביא ךעלסעג "רעקסנימ ,, יד ןופ קנאדעג-עמָאקענ רעד זיא טנעמָאמ-טּפיױה רעד
 סעסַײמ, סרעטעפ סעיניּפ ןופ גנוצעזרָאפ יד ,טַײז ןייא ןופ ןרעיומ עצלָאטש עכיוה
 -בַײרט יד ןענַײז ןטנעמָאמ עקיזָאדיד .רעטײװצ רעד ןופ --"דנוב, ןופ עקיטכרָאפ
 -ַײּפסיה ןוא גנורעטסַײגאב ןופ עלאווכ עקידנגַײטש-ךיוה א ."סעטָאלּב רעקסנימ, ןופ טפארק
 -עד ןוא טפאשמערָא רעשידִיי רעד ןופ גנונעדרַאנַײא-דרע יד ןקיראכ אב סיורא טפור סעל
 .ןטנעמעלע עטריסאלק

 רעַײנ ןוא רעפראש רעד ,גנוכַײלגראפ ןוא רָאפאטעמ יד ןקיראכ אב טלעפ ראפרעד
 ,טפעהאב-רעטרעוו רעכעלטנייוועגמוא רעד םיא אב טלעפ סע ,םזיגָאלָאענ רעד ,טרָאװ-גָאלש
 רעַײנ א ןיא טקעיבָא םעד רעטנוא ןגָארט סָאװ ,(001086606) ןעַײנאב ןופ לטימ רעד
 :עיכיטס רענעגנוזעצ רעד ןופ טעָאּפ םעד טרעטשעג טלָאװ סע .גנוטכַײלאב

 ,ןּבראפ טימ טקיטשעג ךיז טלָאװ גָאט רעד ןעוו ןוא
 --,טניוװ רעד ןגיוומוא טלָאװ עלעזַײה ןַײד
 טעברא רעד אּב ןעגנוזעג ,רע יװ ,וטסלָאװ
 ...טסגניז וד זא ,רָאג ןיילא טסּוװעג טינ ןוא

 ךָאנ טגניז קיראכ .גנופאש ןַײז ןופ ןוויטַאמ-טייל יד קיראכ טריזירעטקאראכ יוזא
 ,ןעגנירדנַײרא טינ ךָאנ ןעק רע :רעטעּפש ןָא רע טבייה ךיז ןרעפיטראפ ןוא ןעקנעד .טשרע
 -רעד ןופ סוהעמ םעצע ןיא ,ןכאז ןופ סוהעמ םעצע ןיא ,ןקירדסיוא יוזא ךיז ןעק עמ ביוא
 יד ןענַײז ראפרעד .ייז טנכייצראפ ןוא ןעגנונַײשרעד ערעדנוזאב רָאנ טעז רע ;ןעגנונַײש
 ןײק טינ זיא רעבאיטקָא םוצ געװ רעשירָאטסיה רעד .עטילָאנַאמ ןייק טינ סעמעָאּפ ייווצ
 -רעביא רָאנ ,סעצַארּפ רערענָאיצילָאװער-שירָאטסיה ןייק טינ זיא ,טַײקידנעװטױנ עשירָאטסיה
 ןופ ךורבסיוא ןא ,סעיניּפ יד ןופ ,"ךעלסעג , יד ןופ ליפעג-עמָאקענ ןופ ךורבסיוא ןא טּפױה
 ,עכָאלעמלאּב רעד ,לסעג עמערַא סָאד ןַײא רעייז ךיז טיג ןקיראכ .ןטאז ןגעק ןקירעגנוה
 ,עשיריל רעמ יד ךָאד ןענַײז ןטנעמָאמ עכעלרעַײּפ עטרעטסַײגאב יד ןיא ןוא .ראטסוק רעד
 םעד ,"ךעלסעג, יד טעמדיװעג ןענַײז סָאװ ,יד רעטרע עכעלטפאשנדייל-םיטניא רעמ יד
 :םורא ןעמערָא

 ,ערעַײט ,רעקִיַור ,עטרעטאמראפ ,רעליטש
 ?ור יד ןטיהראפ טעװ רעוו
 ,ןרעַײּפ עקִיורמוא ןטניװ טנַײה ןלעוװיס
 ..יוד ףא ןדייר ךַײא טימ ליטש
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 ןסעגראפ ןזומ טעװ -- ,ןלאפ טנַײה טעוו'ס רעװ ןוא
 ...סקיב רעד ףא ּפָאק םענעשָאלראפ א
 ,ךעלסעג ענעפרָאװראפ ,עליטש ,עקידמאז --
 ...קסנימ רעקיטולב רעזדנוא ,םייה

3 

 ,פאטע ןקידנטַײדאב א טכאמעגכרוד קיראכ ןיוש טָאה "ןבעל ןוא בַײל טימ, ןיא
 "טיורב, ןוא "סעטָאלב רעקסנימ, ןעוו .קיטאמעט ןַײז קידנרעטיירבראפ ןוא קידנרעפיטראפ
 .קרעװ שיּפע ןא "ןבעל ןוא בַײל טימ, ןיוש זיא ,ןעגנולייצרעד עשיריל טּפיוהרעביא ןענַײז
 סָאד ןָא ןיוש טבייה רעטכיד ןראפ ןעװ ,טַײצ רעד ןיא ןענישרעד זיא עמעָאּפ עקיזָאדיד
 -בא םעד טָאטשנַא .ןליישסיוא ךעלטַײד ןָא ןיוש ךיז טבייה ,רערעלק ןרעװ וצ ןבעל עַײנ
 םעד טימ ןעמאזוצ ןוא .ןרערעל עטערקנָאק טאמיק יד סיורא ןיוש טערט ,ןעיניּפ ןטקארטס
 .ןעלטימ-גנורעדליש םוכס ןצנאג ריא טימ עמעָאּפ רעד ןופ רוטקורטס יד ךיז טרעדנע

 עסיוועג א ,ןטקילפנָאק ןוא ןסיוטשנעמאזוצ ָאד ןיוש ןענַײז "ןבעל ןוא בַײל טימ, ןיא
 -טנעצ א ָאד ךיוא זיא עמעַאּפ רעד ןיֵא .ּפונק רעשיטאמארד א ןוא גנולדנאה עשיטאמארד
 .דליב לאר

 :יוזא ןרערעל רעד ןופ גנוריפוא יד ןבעגרעביא ןעמ ןעק שיטאמעכס
 םוקנָא ריא זיא ,לריוג סנרערעל רעד טמיטשאּב טָאה רעכלעוו ,רָאטקאפ-טנורג רעד

 רעד ןשיװצ טקילפנָאק א רָאּפ טמוק שינעעשעג רעצנאג רעד ןופ ףיולראפ ןיא .לטעטש ןיא
 ןיא ןּבעל ןקירעיורט-קיטעמוא ,ןקיטראנייא םעד ןשיוצ ןוא סעווילכסיה רענעמונעג ךיז ףא
 טימ ןעמאזוצ ןוא ןרערעל יד טרעטאמ לטעטש ןופ לריוג רעד ,עלעטעטש םענעפרָאװראפ
 ןוש טעװ ךאז ןייק רעדָא ,ןצונ ןעגנערב טעװ טעברא ריא יצ -- לריוג רענעגייא ריא םעד
 םעדָאפ רעטיור א יו ךרוד טייג לפייווצ רעד ,שינעלקאוו יד טָא .ןפלעה טינ לטעטש םעד
 טָאה רע .טסבלעז רָאטװא ןופ שינעלקאוו יד ךעלטנגייא זיא סָאד .קרעו ןצנאג םעד ךרוד
 :לטעטש סָאד טעּפשימראפ רעדיל ענַײז ןיא רעִירפ

 ןטקארט עיולב ןשיװצ ,געוו ןטימניא
 .קעווא טינ ךָאנ טסנַאק ןוא ץלא וטסגיל
 ,סעטאט עזַײרג עלא וצ ךָארב א
 --געט ענַײד ןשַאלראפ טינ ןבָאה סָאװ
 --!ןטראוו ףֹא ןוא ןגַײװש ףא טזָאלעג ךיד ןוא
 דָאר א ןרָאפכרוד לָאז טייהרערעווש
 ,ןצראה ןקנארק ןַײד זיב ןעלסיירטעצ ךיד ןוא
 ,..טָארט-ךָאנ-טָארט
 ,עטלייצעג ןענַײז געט יד :סייוו ךיא
 .טיור טקיטייוװעגסיוא זיא רענַײד גָאט רעדעי ןוא
 :םעלייצ א ןקאהסיוא ריד ןעק ןוא ,ביולג'כ ןעוו ,יָא
 ,(1 טוט ןַײד ףא רעמיוש ןטצעל א

 םעניײמעגלא םעד לטעטש ןיא ןעזרעד ןיוש קיראכ טָאה "ןבעל ןוא בַײל טימ, ןיא
 -ראפ רעד ןוֿפ ןעַײרפאּב טינ ךָאנ ךיז ןעק רע רעבָא ,דנאל ןיא רַאפ טמוק סָאװ ,סעצָארּפ
 ןוא רעדנוזאב לטיּפאק ןדעי ךרוד ךרוד טייג ליפעג רעקידנעייװצ רעד טָא .טיײהנעגנאג
 טעװנאג ןטנעמָאמ עטרעטסַײגאב ,עכעלרעַײפ יד ןיא עליפא .ןצנאגניא עמעָאּפ רעד ךרוד
 .קעפַאס רעקידקיטַײװ רעד ,םאס-לפייווצ רעד ןיירא ךיז

 געװסיױוא ןייק טינ ךיוא טניפעג רע .רעדיל סנעזייר ןעגנורדעגכדוד ךיוא ןענַײז גנומיטש רעבלעזרעד טימ (}
 :ןבראטש טינ ליװ ןוא טינ טבעל סָאװ ,לטעטש ןראפ

 ,לטעטש סעביל ,סעכאנ קינײװ
 ןענופעג ריד ןיא טציא ךיא בָאה
 לסיב ןַײד ןייּכ ןַײד לָאמא ןופ
 ,ןענורעצ ריא ןופ גנאל ןיוש זיא
 ,ןטַײװנופ ריד ךָאנ טקנעבעג בָאה'כ
 -- ןפָאה ,ןטראוו ןטרָאד ריד ףא געגפ'כ
 ,ןזָאלעג יװ .,,רעטיוט ,רעמ'רָא
 !ןפָארטעג ךיד רעטציא ךיא בָאה

*/*+ = 
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 --ךירטש-טנורג רעקיזָאדרעד טנָאטאב טרעװ ריפנַײרא ןיא ,לטיּפאק ןטשרע ןיא ןיוש
 :סעקייפס ןוא שינעלקאוו

 ,ןטסענ עטזָאלרַאװראפ ,ךעלטעטש ,ךעלעטעטש
 ?ןּבראטשעצ ןיוש טזומ ריא עלא זא ,סעמע זיִא

 ,םאזיורג טינ רָאג יוװא ןטרָאד זיא רעשפע ןוא :
 .(1 ...ןגיצ יװ ,ןעשאּפ ךָאנ ךעלטעטש ךיז ןענעק'ס ןוא

 טקנירטרעד גנומיטש עשיטסימיסעּפ יד .רעּביא לָאמ עלא טגעװ ןביולג רעד רעבָא
 טפנוקוצ יד .ןכָאצינ ןוא גיז ,גנונעפָאה ןופ רענעט יד ןיא ,רענעט ערעטנומ יד ןיא ךיז
 טעז יז .ןגרָאמ ןקידנעמוק םעד יז טעז טנַײה ןקירעיורט םעד ןיא .ןרערעל יד טרעטסַײגאב
 :"ןזיײא ןוא לָאטש ןיא ןָאטעגנָא לטעטש סָאד

 ןטָארעג ָאד ןסקאוועצ ךיז ןבעל א טעוו'ס ןוא
 ...ךיֹור ןוא ...ףמאד ןיא
 ,ןטָארד רעביא סעִיכ ןוא
 ..ףרָאד םוצ ןעמָארטשוצ טעװ טולב םעראוו יו

 :יז זא ,ריא ךיז טכוד טַײצ רעבלעזרעד ןיא ןוא

 ,עסיפט ןיא ָאד טציז
 ...רעמיצ ןופ ןפיולטנא ןענעק טינ ןיוש טעװ יז

 טקערש טפנוקוצ יד .ןבעל עקידלטעטש עצנאג סָאד ןרעדנע ןלעװ ןעגנוגנידאּב עַײנ יד

 :טּפאכראפ ןוא וצ טיצ ,טרעקראפ ,רָאנ ,טינ יז

 טעטש עקיטכיל ןיא ךָאד ןָאק עמ
 .ןעלדנאווראפ ךעלטעטש עקניניילק יד ,

 טגָאלש סָאװ ,טנגוי יד .ןקירבאפ טימ טקעדאב טפנוקוצ ןיא לטעטש סָאד ןיוש טעז יז
 טימ קיטסול ןוא קידיירפ טעברא ,ןענישאמ יד אב טייטש ,טנאוו ןָא ּפָאק לַײװרעד ךָאנ ךיז
 :טנעה עטעווערָאהראפ

 ,טיובעצ ןקירבאפ עכיוה ָאד ןבָאה רימ ...
 ,ןענישאמ אב דיירפ טימ ייז טלעטשעצ
 ...טיוה יד סעינָאלד יד ףא טראה ןיֹוש ןרָאװעג זיא

 7? ריא טכאמ סָאװ, ןיא סעפָארטס סנעזייר טימ ףיונוצ ןלאפ סערוש ייווצ עטשרע יד (

 ,רעדירב עמערַא ריא ,ריא טכאמ סָאװ
 ?ךעלטעטש עטרעדנילּפעג קילדנעצ ןיא

 טרעכיזראפ טינ ץלא ךָאנ ריא טַײז יצ
 !ןבעל טשרעמיולק טפור ריא סָאװ ,םעד טימ
 קיניײװ זא ,ךָאנ ץלא ךַײא ךיז טכאד יצ
 !ןבעגעג סענָאברָאק ייז ריא טָאה
 ,ןטַײצ ערעסעב ןיא ריא טביולג יצ
 ?עמָאכענ ןוא טסײרט ןיא ןוא ,גיז ןיא
 ְ גנונעפָאה יד שטָאכ לָאמא טעשזדנָאלבראפ
 !עמָאשענ-שעִיי- ,ופ רעַײא ןיא

 -ָאראּפ ,לטעטש םוצ גנויצאב עלופ-סעקייפס יד קיראכ ךָאנ טקראטשראפ סערוש ייווצ עקידרעטַײװ יד ןיא
 ךיז ןעשאּפ סע ּוװ ,ןפיולטנא םייהא קירוצ לעוו'כ, :טבַײרש ןעזייר .דיל ןטייווצ א ןופ סערוש סנעזייר קידנריד
 ."ןגיצ יו ,ןעשאּפ ךָאנ ךעלטעטש ךיז ןענעק'ס ןוא , טרידָאראּפ קיראכ ןןוא ,"ןגיצ יד

 רו, יוו-,רעדליב סנעזייר וצ ךעלנע רעייז ןענַײז עכלעוו ,רעדליב ןקיראכ אב רימ ןקרעמאב טּפױהרעביא
 ןוא ,ןסאג טימ ןוא ךעלסעג טימ עלעטעטש א; ,(ןעזייר) "רעדעי ךעלעמאּפ סופוצ טײג לזַײלק םוצ זיב לזַײה ןופ
 *ןבעל ןוא ּבַײל טימ, ןיא ןוא "םייהא רעקירוצ ןַײמ,, ןיא דעמאלעמ רעד ;"טונימ ףלעווצ ראפ ךרודא ןעמ ןעק ץלא
 ליפ קעווא ןוא ןענעזייר ןעוועג רעוויױג סָאמ רעסיוועג א ןיא ןיוש טָאה קיראכ זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז .דנא ןוא
 טרערָאּפ גנוקריוונגעק ןוא גנוקריוו ןגעוו עגארפ יד .שירעלטסניק-לעמרָאפ יא ,שיגָאלָאעדיא יא םיִא ןופ רעטַײוװ
 .גנולדנאהּפָא רעדנוזאב א רעבָא
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 ;רעבָא
 טכענ עטרעביוזראפ ,עסַײװ ןיא רַאנ
 :ךיז טעב עמ ןוא ךיז וצ ןעמ טמוק
 ,רעמ טינ ָאד בַײלב ,ערעַײט
 .רעיורט ןיא ןבילראפ ךיז טסנעק וד

 ןופ טפארק יד זיא סָאד .ןבעל ריא טימ ןָא טריפ טפאיק עטסּוװאב א זא ,טליפ יז
 טּפָא רעבָא ,טפארק רעד רעטנוא ןצנאגניא ךיז טפראוו יז .עיצקורטסנָאקער ןוא יובפוא
 :טסאל רערעװש רעד רעטנוא ןפלַאהאבמוא יז טבַײלּב

 רעהא ןעמוק רעצעמע לָאז
 !ןטסאל יד ןּפעלש ריא ןפלעה ןוא
 !רעװש -- ,עקיטַאטשסיױרג רעדירב
 .ןסקאוורעד טינ םעד וצ ךָאנ ןיּב ךיא

 -טריצילּפמָאק ןוא טַײקטפיטראפ עשיגָאלָאכיסּפ ןייק טינ טלעפ דליב סלדיימ םעד ןיא
 ריא וצ וצ טייג ,ןבעל ןופ סעמעלבָארּפ עניימעגלא יד טימ יז טדניבראפ עביל יד .טַײק
 :טיײקכיוה עלערוטלוק עסיוועג א ַאד ןיוש זיא טַײקכאפנייא רעד ןיא רעּבָא .ךאפנייא ןוא ַײרפ

 ,ילדעק עקאט זיא ןריפ וצ עביל א,
 ,"ילרֿפ-קידרעּפָאה ןַײז ךיז טליוו ,יז טגָאז ,רימ רָאנ

 יד זיא ,לטעטש ןראפ טפנוקוצ רעכעלקילג א ןגעװ טמיורטעג טָאה סָאװ ,ריא ראפ
 עמ, :ןבעל ןקידלטעטש ןיא ךירטש-רעגייטש א ,טקאפ רעקידנעייגַײבראפ א ןעוועג עביל
 ' ...?טשינרָאג .טרעטנַאלּפראפ ןצעמע טימ ָאד ךיז בָאה ךיא -- ,טגָאז

 ךיז רעטנוא ןיוש טליפ יז .עזאב עלערוטלוק עסיוועג א ךיז רעטנוא ןיוש טליפ יז
 יד ,ןצנאגניא טינ ךָאנ רעבָא ,עגאל רעד ןופ טַײקכעלקריװ רעד ןיא ראּפשנָא ןסיוועג א
 טימ ןעמאזוצ ןוא טכאמנטאר רעד וצ עניס רעייז טימ ענייא :יז טקירד עוויווס עקימורא
 רעיײז טימ - עטייוװצ יד ,טכאמ רעקיזָאדרעד ןופ ןרעגערט א וצ יװ ,ןרערעל רעד וצ םעד
 ,טנגוי רעד אב ףליה ןוא ליפעגטימ ןענופעג טָאה יז .טַײהנסיװמוא ןוא טַײקנענאטשענּפָא
 ןיא ,לֹוש ןיא טעברא רעד ןצנאגניא ּפָא ךיז טיִג יז .ראטסוק םאב ,קינשאּפערָאה םאב
 יז טּפעש טפנוקוצ רעד ןגעװ ןעמיורט יד ןיא ןוא ליפעגטימ םעד ןיא .גוימָאק ןיא ,טאר
 ,טעברא ריא ראפ סעכיוק

 טָאה ,ןבעל ןיא ץונ א טגנערב יז זא ,ליפעג רעד .ה .ד ,עלָאר עכעלטפאשלעזעג ריא

 ביוא ןוא .לטעטש םעי טימ טליפ יז .זַײרק ריא וצ גנויצאב עשירעוואכ אזא ןפורעגסיורא
 ,ןטנעָאנ ןוא םענעגיא ןא ןופ סאה א רעכיג סָאד זיא ,לטעטש סַאד יז טסאה לָאמטּפָא
 .סענָאמכאר טָאה ןוא טפָארטש ,טנייוו ןוא טליש רעכלעוו

 וצ גנולצאב עקיטפאהדנאטש א ןרערעל רעד אב זיא ,טנגוי ריא ףא קידנקוק טינ
 -עגנָא ןא לָאמטּפָא ,ןבעל םוצ ךיז ןסאּפוצ וצ גנובערטש א ,ןביולג רעצלָאטש א :טלעוװ רעד
 ץלא ךַײלג טַײקכעלגעמוא עוויטקעיבָא יד סיורא טפור סע סָאװ ,גנולפייווצראפ עטגנערטש
 .גנאלראפ ןוויטקעיבוס ןטיול ,ןכעלקריווראפ וצ

 ןטכארטאב רימ ןפראד ,לדיימ רעד ןופ רעטקאראכ םעד ךיז ןכאמ וצ רָאלק יידעק
 -סָאד ןבעגעג טָאה עכלעוו ,טַײקכעלקריװ רעלאער רעד ןופ וויטקעּפסרעּפ ןיא גנוריפוא ריא
 .דליב עקיזָאד

 לדַײמ סָאד .ןאלּפ ןטערקנַאק אזא ןיא טייג דליב סנרערעל רעד ןופ גנולקיווטנא יד
 זיא עוויוס עצנאג יד .רעמערק ,ןטסיגוימָאק ,ןראטסוק :ןשטנעמ עטערקנָאק םורא ןעלגניר
 ןיא טרָאפ ןוא םוקינכעט ןשיגָאגאדעּפ א טקידנע לדיימ סָאד .עטערקנָאק ןוא עטנעָאנ א
 יד ךיז טרעדנע זַײװכעלסיב .יורטוצמוא טימ יז טנגעגאב גנורעקלעפאב יד .ןטעברא לטעטש
 רענשאּפערָאה רעד דאצימ ןעמעלא ןופ רעִירפ ,לוש רעד ֹוצ ןוא ןרערעל רעד וצ גנויצאב
 גנוטכאראפ א סיורא טפור וויטקעלָאק ןופ רעכָאב ןטימ ןעגנויצאב עריא .גנורעקלעפאב
 רעד ,טבראטש ןוא קנארק טרעװ ןרערעל יד .לטעטש ןופ לייט ןשירעמערק םעד אב
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 סע יצ ,ןרָאװעג קנארק ךעלריטאנ זיא יז יצ .טיוט ריא ןופ סעביס יד טינ זדנוא טיג רָאטװא
 זעמער א ָאד זיא ץעגרע .ןעמאזוצ ץלא רעדָא לטעטש ןיא ןבעל סָאד טקריװעג ריא ףא טָאה
 ןופ טבראטש יז ."טומ --?ןטרָאד וטסגָאז יװ .רָאנ ךיז טסוה'ס .טשינרָאג, :עּפָארטס א ןיא
 ,טעברא יד רעטַײװ רָאפ טצעז ןוא ןרערעל עַײנ א טמוק טרָא ריא ףא .ץרוטשטולב א

 .עמעָאּפ רעד ןופ עלובאפ רעד ןיא ןבעגעגרעביא טרעװ רע יװ ,געוו רעד זיא סָאד

 זיא טרָא רעד .עלעטעטש ןיא ןָא טמוק יז ןעוו ,לדיײמ סָאד טּפאכראפ גנולייצרעד יד
 -עטיל רעשידִיי רעד ןיא עמעט עקיטכיו א ןעוװעג זיא לטעטש סָאד .רעקילעפוצ ןייק טינ

 עכעלטפאשלעזעג עדעי ,סאלק רעדעי :רענעדיישראפ א ןעװעג זיא םענאב רעד רָאנ ,רוטאר
 יד ןוא עגאל עכעלטפאשלעזעג ריא ןסייהעג ריא טָאה סע סָאװ ,סָאד ןעזעג טָאה עּפורג
 גנויצאב עקידרעירּפ ןַײז טרעדנעעג ךיוא טָאה קיראכ .עֶיגָאלָאעדיא-ַאכיסּפ עקידנכערּפשט נא
 -נָאקער ןוא יובפוא ןופ סעצָארּכ ןיא עלָאר רעקידרעטַײװ ריא ףא קוק ןַײז ןוא לטעטש םוצ
 ִו .עיצקורטס

 רעד ןופ ןלײט ענעטירשעגרָאפ יד ןענַײז לטעטש סָאד ןעיוברעביא ןופ רעגערט יד
 .טנגוי רעשילָאמָאסמָאק ןוא רעשיראטעלָארּפ

 עלא .ןרערעל יד זיא "ןבעל ןוא בַײל טימ, עמעָאּפ רעד ןופ דליב עלארטנעצ סָאד
 געוו ןדייר טּפיױהרעביא ןעק עמ לפיוו ףא ןוא ,קידנעטשבלעז טינ ןענַײז רעדליב עקירעביא
 רעכָאב רעד .דליב-טנורג ןלאער ןטימ טַײקצנאג עסיוועג א רָאפ ךיז טימ ייז ןלעטש ,ייז
 טיול רעביא ןרעזאכ עלא יז --ןרערעל עַײנ יד ,עװקסָאמ ןופ עטרעוואכ יד ,וויטקעלָאק ןופ
 -רא ייז סָאװ ,םעד טימ ןדירפוצ ןענַײז עלא ייז .דליב-טנורג סָאד עיצקנופ-טעשזויס רעַײז
 .שיטסאיזוטנע ןוא גנוי ןענַײז עלא יײז .רעפעש ןוא רעיוּב יװ ,ךיז ןליפ ייז סָאװ ,ןטעב
 ןופ עטרעוװאכ יד) ןעלקיווטנא סָאװ ,םעטסיס-רעדליּב ןייא רָאפ ךיז טימ ןלעטש עלא ײז
 .דליב-טנורג סָאד סָאמ רעסיוועג א ןיא רעביא ןרעזאכ רעדָא (עװקסָאמ

 ."ןבעל ןוא בַײל טימ , ןופ קיטסיליטס ןוא עִיציזָאּפמָאק רעד וצ רעטנעענ ןייגוצ רימָאל

 .ה .ד ,ןַײז ןלאער רעייז ןיא ןטנענָאּפמָאק ענלצנייא זא ,ןקרעמאב ָאד ךָאנ ףראד עמ
 רעד ןופ ,ןטנעמעלע יװ ,ןייטשראפ רַאנ ןעמ ןָאק ,עיצקנופ רעשירעלטסניק-לא;צָאס רעייז ןיא
 גנוטכַײלאב רעד ןיא רָאנ רָאלק ןַײז ןָאק טנענַאּפמָאק רעקיצנייא רעדעי .םעטסיס רעצנאג
 .ןצנאג ןופ וויטקעּפסרעּפ ןיא ןוא ןטנענָאּפמָאק עקירעביא יד ןופ

 .רוטקורטס ריא ןיא רימ ןעניפעג עמעָאּפ רעד ןופ טַײקיניײא יד

 ףעלטיּפאק עכַײלג ןייק טינ טכא ןופ טיײטשאב "ןבעל ןוא בַײל טימ, עמעָאּפ יד
 .ךעלּפעק טימ טנכייצאב ןענַײז עכלעו ,ןקײט ערענעלק ףא טליײטעצ זיא לטיּפאק רעדעי
 לָאמא ,ןטימ ןופ רעדָא ,ביײהנָא ןופ רעדָא :טלאהניא ןופ ןרָאװעג ןעמונעג ןענַײז עטצעל יד
 ןופ רעדָא דילקלָאפ א ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארט ןעלטיּפאק ערעדנא .ץאז א לָאמא ,טרָאװ א
 ."רעכעה ךָאנ טשינ בוא, רעדָא "לרעַײפ א טנערב קעשטעּפירּפ ןפא, יװ ,גנולייצרעד א
 -אב רעדנוזאב א ךעלּפעק עקיזָאדיד ןבעגעגוצ רָאטװא רעד טָאה ,סיוא טזַײװ סע יװ ,רָאנ
 ,גנוטַײד

 / זיא םאר יד .גנולייצרעד רעד ןופ םאר יד ןדליּב לטיּפאק רעטכא ןוא רעטשרע רעד
 -יט א טָאה יז .גניר םעד טקידנעראפ ןוא רעביא טרעזאכ סָאװ ,עלעמרָאפ א רָאנ טינ ָאד
 ןשירָאטסיה-לאָיצָאס םעד ןטלאהּפָא טינ ןָאק ךאז ןייק .גנוטַײדאב ערעשילָאבמיס ערעּפ
 ,טעברא ריא רָאפ טצעז ןוא טרָא ריא ףא טמוק ערעדנא ןא ,טבראטש ענייא .סעצָא רּפ
 ןופ בײהנָא רעד .טַײקטראּפשעגנַײא ןוא סענָאשקא רעמכָאנ טימ רָאנ ,ןדיישאב ןוא ליטש
 ןּוא ענייא ךיוא ךעלּפעק יד ,רעבלעזרעד ןוא רענייא זיא ןטכא ןופ ןוא לטיּפאק ןטשרע
 עטשרע יד .דיישרעטנוא רעסיורג א ןאראפ ןיוש זיא גנאג ןקידרעטַײװ ןיא רעבָא .עקיבלע זיד
 עטשרע יד ךָאנ לטיּפאק ןטשרע ןיא .סעקייפס טימ ,לפייווצ טימ לטעטש ןיא טרָאפ ןרערעל
 ;סעפָארטס ייווצ

 ,ןטסעמראפ ךיז ןעק יז -- ,ןליפ וצ זיא טוג ןוא
 ,טעברא רעד ןיא ןַײרא ןבעל-טימ-ןּוא-בַײל-טימ
 ,ןטסענ עטזָאלרָאװראפ ,ךעלטעטש ,ךעלעטעטש
 ?ןּבראטשעצ ןיוש טזומ ריא עלא זא ,סעמע זיא
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 טּבײה ,לטיּפאק ןטשרע ןיא יװ ,סעפָארטס ייווצ עקיבלעזיד ךָאנ לטיּפאק ןטכא ןיא
 :דיירפ ןוא טומ רעמ טימ ןָא ךיז

 ,ןטראוו ןוא עליטש א ןגיל טינ יז ןָאק
 ' .ןגָאװ םעד ןופ סיר א ךיז טיג יז ןוא "זָאל,
 ׂ "!ןגָאירעד ךימ ווּורּפ ןוא !עלָאגעלאּב ,יעה ,!

 ,לטראג םענרעדעל ריא ףא ןוז יד ןיוש טצנאטיס ןוא
 לּפעק עקיבלעזסָאד ןוא ענייא ךיוא רימ ןבָאה לטיּפאק ןטכא ןיא ןוא ןטשרע ןיא

 ןטשרע ןיא .רענעדישראפ א רָאג ןזיא טלאהניא רעד רעבָא ."סאג יד ךרוד יז טייג,
 ;לטיּפאק ןטשרע ןיא .דאשכ ןוא יורטוצמוא טימ ןרערעל יד ןעמ טנגעגאב לטיּפאק

 ,סאג יד ךרוד יז טייג
 ,רעגניפ יד טימ ןעמ טזַײװ
 : טסאּפש עמ ןוא ןעמ טכַײק
 "!לגנַיי א :ןָא רָאנ טקוק, --
 ,רָאה עצרוק :רָאנ טקֹוק, --
 ."לכייס רעד ןַײז זומ ץרוק ןוא
 *!רָאי טוג א,-- "ןגרָאמ-טוג, --
 ,טלכיימש ןוא ַײּבראפ טייג יז

 :לטיּפאק ןטכא ןיא ןוא

 ,סאג יד ךרוד יז טייג
 ,ןדייר וצ ךיז ןעמ טמעש
 ,טסאּפשעג טָאה סע רעװ
 .לדיימ רעד ןופ טינ טסאּפש
 רָאי עגנאל לָאז טָאג
 רעטייווצ רעד שטָאכ ןעקנעש
 !רָאי-טוג א -- !ןגרָאמ-טוג -- ...
 ...ךיז טיירפ עמ ןוא יז טעזרעד עמ

 ךַיז טָאה ןרערעל רעד וצ גנויצאב יד יװ ,רימ ןקרעמאב לטיּפאק ןטצעל םעד ןיא
 -ַײװ רעד רָאלק ןיוש זיא זדנוא ראפ .קיראכ טקידנעראפ םעד טימ .טרעדנעעג ןצנאגניא
 ןַײז טינ ןיוש טעו ריא .רערעטכַײל א ןיוש זיא געװ רעד .לדיימ םענופ געוו רעקידרעט
 ןעלטיּפאק עדייב יד ןופ ךעלּפעק יד .לטעטש ןופ טַײקטרעניא יד ןפמעקאב וצ רעווש יוזא
 .געוו ןקיזָאדמעד ןרעכיזראפ ןוא ןקיטעטשאב (04 1 עזס,4 זימגקע4)

 טקיטכעראּב גנוריפוא סעמעװ ,קנאדעג םעד ךיוא ןיוש טקיטעטשאב ריפנַײרא רעד
 רעטסערג רעד ןבעגעגּפָא זיא ןּבעל םעַײנ םעד ,רעדניק יד ,טנגוי רעד .עִיציזַאּפמָאק יד
 סָאד ןוא .טרָא ןקידנטײדאב טינ א טמענראפ לטעטש ןופ לייט רעשירעמערק רעד .טרָא
 ,עלא יד וצ ןוא טכאמנטעווָאס רעד וצ סאה רעייז ןיא רָאנ ,ןכירטש רעגייטש ןיא טינ ךיוא
 רעַײז טעליוב ץזַײװאּב סערוש עקינייא יד .סעכילש ריא סיוא ןריפ ןוא ןקידייטראפ סָאװ
 אזא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא ךיז ןעלציוו רעייז .עניוס-ןסאלק רעייז וצ עניס ענעסיבראפ
 ראפעג ןגָארט ןוא לטעטש סָאד ןרעדנע סָאװ ,ןשטנעמ עַײנ יד וצ ,גוימָאק םוצ סאה
 ןָאק לָאמאטימ ,יא-יא ..טעב א ריא ַײלטנא ,לדיימ א לָאמנייא ןיוש,-- .גנוטכינראפ ןוא
 ;רעדָא ."לָאמָאסמָאק בער אב לסירב א ךָאנ ןַײז

 טױלּפ רעטניה ןגייל ,ןעמ טגָאז ,ריא ףראד עמ;
 ,טיירב רעד ןיא ןבָארג רעווייק םעד ןוא
 !דרע'רד ןיא ּפָאק ןטימ !רעטסיולק ןיא -- סיפ יד טימ
 "!דרע יד טיירגעגוצ ָאד ריא ראפ טינ
 :קערש ןיא ךיז ןטעּבעג טָאה רעמערק א ןוא
 "קעסוועי א טימ ןָא ךיז טבייה ןוא טייג , --
 !דרעפ,--:טרעפטנעעגּפָא ןאד םיא עבאג רעד טָאה
 ..."?דרע יז ןעוועלאשז רימ זא ,וטסניימ סָאװ
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 :יוזא ןענעכיײצנָא ןעמ ןָאק לטיּפאק ןדעי ןופ ןאלּפ םעד

 ריא וצ יורטוצמוא רעד .ןרערעל רעד ןופ ןעמוקנָא סָאד .לטיּפאק רעטשרע
 ןָא טמוק דעמאלעמ רעד .םירָאדאכ טכאמראפ עמ .גנורעקלעפאב רעקידלטעטש רעד דאצימ
 .לוש ןיא רעמיוש א ראפ

 טינ טָאה טנגוי יד .טכאנ וצ רעּפיקמָאי עיצארטסנַאמעד א .לטיּפאק רעטײװצ
 .ךיז טפיולעצ לטעטש סָאד .טעברא ןייק

 ,רעמיצ ןיא ךיז אב :ןרערעל רעד ןופ טעברא עכעלגעטלא יד .לטיּפאק רעטירד
 ,סולש רעשיריל רעד .לוׁש ןיא ןרעטלע יד טימ טנװָא ןא .ע;סרוקסקע יד .לוש ןיא

 ןיא .ויטקעלָאק םוצ געװ רעד .וויטקעלָאק ןֹופ רעכָאב רעד .לטיּפאק רעטרעפ
 .סגעווקירוצ .וויטקעלָאק

 .עװקסָאמ ןיא ווירב א .עװקסָאמ ןופ וירב א .לטיּפאק רעטפניפ
 -רָאפ א .גנוציז-טאר א ןופ לָאקָאטָארּפ .שינעקנעב סָאד .לטיּפאק רעטסקעז

 .עטרעוואכ רעד וצ ווירב א .עטרעוואכ רעד ןופ ווירב א .גנולעטש
 .ץנערעפנָאק א ןופ טמוק יז .ןרערעל רעד וצ גנויצאב יד .לטיּפאק רעטעביז

 ןוא רעמערק יד דאצימ טיוט ריא וצ גנויצאב יד .טבראטש יז .ץרוטשטולב א טמוקאב יז
 .עיאוועל יד .רעמיוש רעקיטציא ןוא דעמאלעמ רענעזעוועג רעד .שעדיוקיילק

 .םורא ןופ גנויצאב עטרעדנעעג יד .ןרערעל עַײנ א טמוק סע .לטיפאק רעטכא
 -נעייװצ א ןאלּפ רעד זיא ,גנולייצרעביא רעשיטאמעכס רעד ןופ ןיוש ןעעז רימ יו

 ןוא טפאשטנַײפ .ןרערעל רעד ןופ עידעגארט יד ןוא לטעטש ןופ עידעגארט יד :רעקיד
 סָאד ,טַײז רעטייוצ רעד ןוֿפ וויוכ ןוא גנורעטסַײגאב ,טַײז ןייא ןופ טַײקנדירפוצמוא
 רעטייווצ רעד ןופ ,טפנוקוצ רעכעלקילג ןיא ןוא ,טַײז ןייא ןופ ,טנַײה ןקירעיורט ןַײז ןיא לטעטש
 רעד ןופ טוט רעד עליפא זא ,רעביא גנע יוזא רענעלּפ עדייב ךיז ןטכעלפ ַײברעד .טַײז
 ךיז טקרעמאב סיר רעד" .רענעלּפ עדייב יד ןופ ּפונק םעד רעדנאנאפ טינ טסַײר ןרערעל
 -יזָאּפמָאק רעד ןופ ץעזעג-טנורג רעד .ןטכָאלפעגפיונוצ קירוצ ךַײלג טרעו רע :טינ עליפא
 ןיא ןוא לטיּפאק ןדעי ןיא ךרוד טייג רעכלעוו ,טסארטנָאק רעד ןפיוא אזא ףא זיא עִיצ
 יד ןעייג לָאמא :רעדייס רעד לטיּפאק ןדעי ןיא ךיז טרעדנע ַײברעד .ןצנאגניא עמעָאּפ רעד
 לָאמא ,ףָאס םוצ ןביולג ןֹוא גנורעטסַײגאב יד ןוא ביײהנָא ןופ טַײקנדירפוצמוא ןוא סעקייפס
 .רעדייס ןטרעקראפ א ןיא

 יד טגעװאב סָאװ ,גנולדנאה א ָאד ןיוש זיא "ןּבעל ןוא בַײל טימ , עמעָאּפ רעד ןיא
 -טנא ןטקילפנָאק יד .ןאלּפ ןשיטאמארד ןופ ןצענערג יד ןיא ןַײרא ייז טריפ ןוא ןשינעעשעג
 רעטַײװ סָאװ .לטיּפאק ןטשרע ןיא ייז טיג רָאטװא רעד יװ ,רעדייס םעד ןיא ךיז ןעלקיוו
 -נָאלּפ יז זיב ,רעדנאנאפ ךיז ןעלקיוו ייז זיּב ,רעטעליוב ןוא רעפראש ןטקילפנָאק יד ןרעוו
 ,ּפונק ןשיטאמארד ןופ סיוא ךיז ןרעט

 .עשירעגייטש ךיוא רָאנ ,ןכירטש עשיגָאלָאכיסּפ-לאָיצַאס רָאנ טינ טיג עמעָאּפ יד
 ,דנא ןוא דימש רעד עבייל ,דעמאלעמ רעד .עוויווס רעלאער א ןיא ןבעגעג יז ןרעװ ַײברעד
 ראפ ןיוש זיא דליב סָאד ןוא טרָאװ ןייא ,ךירטש ןייא .ןבעל ןופ טּפאכעגסיורא ןענַײז
 :ןגיוא ערעזדנוא

 ,רעב רעקירָאה רעד טָא ,דימש רעד עבייל ןוא
 דרע רעד ףא טקוקעג ,ןגיוושעג ,ןסעזעג זיא
 .דרָאּב עטרעכיוראפ יד טיירדעג ךיז רעװש ןוא

 ;ןטסיװיטקעלַאק יד ןופ דליב סָאד רעדָא

 ןלאפעג טַײקליטש ענעדלָאג א ןיא
 ,טנעוו עטרעכיוראפ עטלא ףא
 ,רעטכיזעג עטכארטראפ עליטש ףא
 .דרעב עטרעטנַאלּפראפ ,עטעפ ףא

 :רעדָא

 ."דרעב י/ ןיא ךיז טכאלעצ טָאה עמ ןוא,
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 עטרעכיוראפ, ;ךירטש ןייא יוו יוזא רעביא ךיז טרעזאכ רעטרע עלא יד ןיא ,סעמע
 רעדייסעק וצ טמוקס רעּבָא ."דרעב יד ןיא ךיז טכאלעצ, ,"דרעב עטרעטנָאלּפראפ , ,"דרעב
 .סנאוינ רעַײנ א ,ןעמיס רעַײנ א סעּפע

 ןיײק טינ טיג רע סָאװ ,סָאד ןרעדליש סקיראכ ןיא טנאסערעטניא זיא טּפיױהרעביא
 -ערטניא ןא ,טרָאװ א רעכיג ,טסעשז ןייא ,ךירטש ןייא רָאנ טיג רע .טערטרָאּפ םעיונעג
 .קיטראפ זיא דליב סָאד ןוא עִיצקעי

 זיא סעמרָאפ-גנופאש סקיראכ ןופ גנושרָאפסױא רעד ןיא זא ,ןענָאטאב ףראד עמ
 -גנאגמוא םעד ןופ טַײקנײמעגלא רעלענָאיצנאטסבוס רעד ןגעו עגארפ יד קיטכיו רעייז
 סקיראכ ןיא טרָא ןסיורג א ןעמענראפ ןעלטימ עשיטסיליטס עקיזָאדיד לַײוװ ,ליטס-ךארּפש
 .עיזעַאּפ

 ךארּפש-גנאגמוא רעד ןופ עיצאטימיא יד ,ךארּפש רעכעלדנימ רעד ןופ ןטנעמעלע יד
 סרעדנוזאב ,עיצידארט רעכעלטפירש-שירארעטיל רעד ןופ ןָאפ ןפא קראטש רעייז ךיז ןליפ
 רעּכעלדנימ רעד ןופ ןטנעמעלע יד .ךארּפש רעשימטיר-שיטעָאּפ רעטריזינָאנאק רעד ןיא
 -קורסנָאק א ןוא עיצקנופ עשיטסיליטס-ךעלרעניא ןא :סעיצקנופ ייווצ סיוא ָאד ןליפ ךארּפש
 עִיזיליא ןא גנולייצרעד רעד ןופ גנאג םעד וצ סע טיג לאפ ןטייוװצ ןיא ,עיצקנופ עוויט
 טכאמ ,טַײז רעטייװצ רעד ןופ שינעעשעג יד טדניבראפ ןוא ,טַײז ןייא ןופ טַײקלאער ןופ
 סָאד קידנענָאטאב ,סעּפורג עכעלטפאשלעזעג ענעדיישראפ ןשיוװצ טסארטנָאק םעד רעטעליוב
 סע .טנעמָאמ ןטייווצ א וצ ןייגרעּביא ןוא ןטימניא ןסילרעביא טימ ,ןכירטש-רעגייטש טימ
 -רעביא רעכעלריטאנ א ןוא סַײרעביא רעכעלריטאנ א יװ יוזא םעד קנאדא ךיז טפאשאב
 ןצרוק א טימ ןעלטיּפאק ענַײז קיראכ ןָא טבייה יוזא טָא .שינעעשעג רעטייווצ א וצ גנאג
 -ױק :רעסעמ א ךַײא טאנ- ..?ךָאנ טכארט ריא,-- :.דנא ןוא גנולייצרעד א טימ ,גָאלאיד

 טימ ךיז טיירפ ןוא ,וצרעהא ןעגנערב ךַײא ייז לעװ ךיא, ..."רעדניל שטָאכ ןרעוו טעװ -- !טעֶל
 ןיילא ...ןענרעל יז ןוא !טגנערּב,-- "?רעצרעה יצ ?סעמָאשענ ןעד טָאה ריא :ןכָאצינ רעַײא
 ."רעמיוש א ןבָאה ָאד ןפראד רימ ...ריא

 ךיא םוק גנאפנָא ןיא , :ליטס-ווירב ןופ עיצאטימיא יד ךיוא סיוא טליפ סעיצקנופ עקיבלעזיד
 ןופ , ;יי'נ ןוא ...דובכל יחיו 'ּפ , ,"ךַײר ןעקנאד וצ טָאג ןענַײז רימ זא ,ןרעה ןזָאל וצ ריד
 ."ןטקאפ ריד-אנ רעטציא ןיא ,גונעג םעד

 םעד ןדליב יז .ערָאלק ץנאג א זיא ןעלטימ עקיזָאדיד ןופ עלָאר עוװיטקורטסנָאק יד
 ןּביג ןעגנאגרעביא עפראש יד .טרעקראפ ןוא גנולדנאה וצ גנולייצרעד ןופ גנאגרעביא
 .שינעעשעג רעד ןופ גנאג םעד ןרעכיגראפ ,טַײקשימאניד א ,טַײקכעלגעװאב א עמעָאּפ רעד וצ

 .עשיטסיליטס-ךעלרעניא ןא סא ךיוא רעבָא ןליפ ןעלטימ עשיטסיליטס עקיזָאדיד
 ןעגנערב ןוא ןצלָאטש יד ןופ ּפָארא םיא ןרעדינ ,ןָאט ןכעלרעַײפ םעד ןרעטשעצ יז .עיצקנופ
 ןָאפ ןפא .רעדילקלָאפ ,"סעקשוטסאשט, ,ווירב טריזיליטס קיראכ .דרע רעד ףא ּפָארא םיא
 -םעד ןרעטשעצ ןטלָאװ ייז יװ ,קורדנַײא ןא יז ןכאמ עיצידארט רעשירארעטיל רעד ןופ
 .ערעסערג א טפארק-גנוקריוו יד זיא ראפרעד ןוא ,ליטס ןלענָאיצידארט ןקיזָאד

 .לאירעטאמ ןשיטסירָאלקלָאפ ןוא ןשיפארגָאנטע םעד עביל טימ טריוויטלוק קיראכ
 ןַײז לָאז עקסאמ-ךארּפש יד יײדעק ,םעד בילוצ סיוא רע טצונ לאירעטאמ ןקיזָאדמעד
 אב ןעלטַימ עקיזָאדיד ןצונסיוא טוװּורּפעג ךיוא טָאה קיראכ .םִינָאּפ-ךארּפש רעכעלקריוו רעד
 רעמ ןוא קידנגַײצרעביא קינײװ יז ןענַײז ןטרָאד רעבָא ,דלעה-טּפיוה םעד ןופ גנורעדליש רעד
 רענייא טימ רעּבָא ,יײדעק עדאווא זיא ןריפ וצ עּביל א, לדיל סָאד ןרידָאראּפ סָאד .טלצניקעג
 ןרעדליש ליװ קיראכ ןעװ רעדָא .קורדנַײא ןקראטש ןייק טינ טכאמ "ַײרד טימ טינ ןוא
 וד ,יא , :רעכָאב ןוא לדיימ ןשיוװצ ףורעביא םעד טיג ןוא ,טַײקטַײשראפ ןוא טיײקשירעפיטש
 -ָאב וד ,יא,--,'לדיימ וד ,יא ,,--"?יוזא ליטש וטסציז עשז סָאװ ,רעטוג וד ,יא ,רעכָאב
 .רעכאווש ץנאג א קורדנַײא רעד ךיוא זיא -- ,"דיומ-לדיימ-לדיימ-רעכָאב,-- ,"רעכ

 יד ןרעדליש םאב לאירעטאמ ןשיטסירַאלקלָאפ םעד קיראכ סיוא טצונ רעסעב ךאסא
 ןטסרעמא םיא ןענַײז עכלעוו ,גנורעקלעפאב רעקידלטעטש רעד ןופ סעּפורג ענעדיישראפ
 זיא - ,לטיּפאק םעד ןופ לּפעק סָאד -- "לרעַײפ א טנערב קעשטעפירּפ ןפא ,, ...טנאקאב
 -עקצאכ, לדיל סָאד ..."לופ עמכָאכ טימ ןַײז ףראד עלענניי א, :םעד וצ טסאפעגוצ רעייז
 -ללטש רָאנ טינ ןוא .ןכירטש-רעגייטש עקידעבעל עניוזא וצ טיג "ילר-יד-יצ-ךאל רעטכעט סעל
 סָאד ךיז ראפ טעז ריא ןוא ןענעיילוצרעביא סָאד גונעג .עשיגָאלָאכיסּפ ךיוא רָאנ ,ןכירטש-רעג
 -נכערּפשטנא יד םעד טימ ןעמאזוצ ןוא סעריטס-ןסאלק ןוא טַײהנסיװמוא ריא טימ לטעטש
 -ָאלקלָאפ ןוא ןשיפארגָאנטע םעד טשרעהאב םוקלופ ָאד טָאה קיראכ .ןכירטש-רעגייטש עקיד
 .טקיטכעראב שירעלטסניק םיא טָאה ןוא לאירעטאמ ןשיטסיר
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 ןוא בַײל טימ,, ןיא עיצקנופ עלענַאיציזַאּפמָאק א סיוא ךיוא ןליפ רעטרע עשיריל יד
 טפאשאב בײהנָא רעד רעדָא .םיא ןסילשראפ רעדָא לטיּפאק םעד ןָא ןבײה יײז ."ןבעל
 ,גנומיטש רעקיזָאדרעד ןכערּפשטנא שינעעשעג עקידרעטַײװ יד ןוא ןָאפ-גנומיטש ןקירעהעג א
 ןופ גנומיטש יד רעדָא ,ןשינעעשעג יד ןופ טאטלוזער א זיא גנומיטש יד ,טרעקראפ ,רעדָא
 ןוא בַײל טימ, ןיא ןבָאה רימ .סולש ןיא גנומיטש רעד טימ ףיונוצ טלאפ בײהנָא
 / .סעיצאיראוו עכלעזא עקינייא "ןּבעל

 ןענעכייצאב ייז .עיצקנופ עלענַאיציזָאּפמָאק א סיוא ןליפ ןעגנובילרשאב-רוטאנ יד ךיוא
 סקעז .דלעה םענופ גנומיטש רעד טימ רעביא ךיז ןטכעלפ ןוא רָאטקעס-טַײצ ןטמיטשאב א
 יד טימ ןָא ךיז ןבייה ,לטיּפאק ןטעביז ןוא ןטסקעז םעֶד רעסיוא ;טכא יד ןופ ןעלטיּפאק
 .ןעגנובַײרשאב-רוטאנ עשיריל עלופגנומיטש

 ,ערָאלק ,עטלקיוועצ ,ןעלמיה עקיטפול
 .טעמוא ןקיטסבראה ןיא -- ערָאלק ,עקיטפול
 -- .ןרָאפ ןעמאזגנאל ןיא ןגָאװ רעד טעּפיר'ס
 (,.ּפאק רעט-1) ?ןעמוק יז טעװ ןעוו ?ןעמוקנָא יז טעװ ןעוו

 ןַײש ןיא .קיטעמוא .קיטכיזכרוד
 ...םעּפיל עקיטנװָא יד ןיוש ןענערברעּד
 ,ןַײז װעטנָאי דלאב טעװ סע ?ןַײז טעװ סָאװ
 (.ּפאק רעֶט-2) .רעּפיקנָאי טיִמ ךיז ןָא ןסיג ךעלזַײה יד

 ,ןסירעג טָאה יינש רעד ,טרעמָאיעג טָאה יינש רעד
 .עמיטש יד ןביוהראפ קידזעגיורב ןוא קיטעמוא/

 ,עסיפט ןיא ַאד טציז יז :ריא טכאדעג ךיז טָאה
 (.ּפאק רעט-3) ...רעמיצ ןופ ןפיולטנא ןענעק טינ ןיוש טעװ יז

 טבייה לטיּפאק רעטפניפ רעד ."יינש ןוא יולב , טסייה לטיּפאק ןטרעפ ןופ בײהנָא רעד
 : ;יוזא ןָא ךיז

 .ינׁש .טינ רענייק .טינ רענייק
 ,למירד ךעליולב א ןיא טכאנ
 טייג יז זא ,ייווצ ןוא ןיוש ָאש א
 (.ּפאק רעט-5) .למיה םענרעבליז רעטנוא ןיילא

 ,לטיּפאק ןטשרע ןיא סָאװ ,עבלעזסָאד רעביא ךיז טרעזאכ לטיּפאק ןטכא ןיא
 :ןעייר עלעלאהאּפ טיֹול ,רעדייס ןייא טיול טיובעג ןענַײז ןעלטיּפאק עלא טאמיק

 ןליּפשַײב ענעזיװעגנָא יד ןיא) גנומיטש עקידנכערּפשטנא יד ןוא רוטאנ רעד ןופ ךליב א
 עקידרעטַײװ יד וצ ןטיירג ןעייר עדייב יד .(ןעייר עקידערושייוצ עקיטכיר ןיא ייז ןעייג
 .ץנאלנּפָא ןסיװעג א ייז ףא ןפראוו ןוא ןשינעעשעג

 ןטױעפ םעד רעסיוא ,רענמוס ןוא רעקירעיורט א ןָאפ רעד זיא ןעלטיּפאק עלא ןיא
 לטיפאק רעקיזָאדרעד .,רויטנאווא רעשיטנאמָאר רעד טימ טפלעה שזאזייּפ רעד ּוװ ,לטיּפאק
 ןעק סָאװ ,טנגוי ךיז טליפ ָאד .עמעָאּפ רעד ןיא רערעטנומ רעמ רעד ןָאט ןַײז טיול זיא
 ןביל ןוא ןבעל ,ןטעּברא ליװ ,שיטעקסא ןַײז טינ ליװ עכלעוו רעבָא ,שיטסאיזוטנע ןַײז
 טליפ סָאװ ,טלאטשעג עשיַארעה א יװ ,ןרערעל יד טרירוגיפ ןעלטיּפאק עקירעּביא יד ןיא
 :טסָאל רעד רעטנוא טלאפ ןוא סעכילש עכעלרעפעג עסיוועג א סיוא

 ,ןןעמענ עסאמ עטסערג יד ןעוועג טיירג זיא יז ןוא

 .קעה ןיא -- ךיז ןטעבעג ןיילא טָאה יז |

 ,עמאמ א יװ ָאד טייטש יז

 ,טנעה עריא טפאשּביל ןיא ייז וצ טיצ ןוא

 6 : 5 דנאב ,,טפירשטַײצ
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 רעדניק ענַײמ ןגַײװש
 -- ,ןייו ךיא זא ,ןעניימ ןוא
 ,רעדניק ,ענַײמ רעדניק

 ...ןיילא דניק א ןיב ךיא ?

 -ניא זיא ןרערעל יד ,ןדנּווװשראֿפ ןצנאגניא ןָאט-רעיורט רעד זיא לטיּפאק ןטרעפ ןיא

 רוטאנ עצנאג יד ךיוא ןוא .טומ ןוא עביל טימ ,ליפעג-ןבעל טימ ןעגנורדעגכרוד ָאד ןצנאג

 :עקיטפאז ןוא ערעטנומ ,עכעליירפ א זיא

 טכאנ
 ,ןרעטש ןוא
 ,טַײקסַײװ ערָאלק
 ,דלאוו א ןיא טַײקסַײװ ערָאלק
 ןטילש ןיא טייווצאב יז ןציז
 ...ףיולעג ןיא ןטילש רעד ןוא
 רעטיצ עגנוי ןוא טולב עגנוי
 ...ףיילש ןזיּב ןיוש טכיירגרעד טָאה

 ןטָאשראפ ןטַײקרַאלק ןיא געוו רעד טגיל
 ןלַײמ עקיטכיזכרוד ףא טסָארּפ רעד טכליה'ס ןוא
 !ןכאל ךיז טליוו
 םעטָא רעקידנלַײא
 ...רעלַײמ עגנוי ןיא טכידעג ךיז טרעכיור

 -אניד רעייז ןיא רָאנ ,קיטאטס רעייז ןיא טינ רעדליב ענַײז רעדנאנאפ טלקיוו קיראכ
 ןיא ךיוא ַײס ,קיכיסּפ סדלעה םעד ןיא ַײס ןעגנורעדנע עטסנעלק יד טרעדליש רע .קיִמ
 ןטימ סנייא ענעדנוּבראפ ,דליב א ךָאנ דליֵב א ,טנװַײל םעד רעדנאנאפ טלקיוו רע ,לטעטש
 ;ןעגנונעפָאה ןוא סעקייפס ןיא ,ןטכאלש ןיא ,לגנארעג ןיא ענעדנובראפ ,ןטייווצ

 דרע לציּפ ןַײמ ;רימ ךיז טכאד לָאמטפָא רָאנ
 ,ןטכאלש עקידרעטציא ןופ ןָאק ןיא ךיוא זיא

 עסיורג יד ןופ גנולגיּפשּפָא סלא ,"דרע לציפ, םעד ףא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלא סָאד ןוא
 ֹו ןיא | ,ןדייל ןוא ןדיירפ ןופ דליב א רעדנאנאפ טלקיו רע ןוא .לטעטש ןיא קיראכ טכוז ,ןטכאלש
 ,ןטקילפנָאק ןוא ןסיוטשנעמאזוצ ןופ ,גנורעטסַײגאּב ןוא לפייווצ ןופ

 יד ןיא ןעוו .רנאשז ןטמיטשאב א ךיוא ןיוש טרעדָאפ רָאטװא ןופ עבאגפוא יד טָא
 -אלקעד א זַײװרעטרע ,רענעביוהעג א זַײװרעטרע ליטס סקיראכ זיא סעמעָאּפ עקידרעירפ
 רעמ א "ןּבעל ןוא בַײל טימ , ןיא ליטס רעד ןיוש זיִא ,רעוויסלוּפמיא ןא ןוא רעשירָאטאמ
 ,טרעקראפ .ןדנּוושראפ טאמיק טרעװ טנעמעלע רעשירָאטאמאלקעד רעד .רענעטלאהעגנַײא
 ,ןטערקנָאק א טימ טַײקנבױהעג יד רעביא רע טסַײר עמעָאּפ רעקיזָאדרעד ןיא םוטעמוא
 ,רנאשז רעשידאלאב-קלָאפ :טַײקיטרא-רנאשז-ליפ א רימ ןבָאה ַײברעד .טקאפ-ןבעל ןכעלטנייוועג
 .סע;דעמרעטניא עשייריל ,רנאשז רעשירעלייצרעד ,ךארּפש-גנאגמוא רעד ןופ רנאשז רעד
 -נדיישראפ יד טָא ,עמעָאּפ רעד ןיא ןפרָאװעצ ןענייז עכלעוו ,ןטיײקנדיישראפ-רנאשז יד טָא
 ּפָא ךיז ןעלגיּפש ןעגנורעדנע-רנאשז יד ןיא .קרעו םעד קימאניד רעדנוזאב א וצ ןביג ןטַײק
 -עדנע ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנומיטש ןופ גנורעדנע יד ,ןשינעעשעג יד ןופ ןעגנורעדנע יד
 רעביא טיג "עװקסָאמ תודלות הלא, ןיא רנאשז רעטריזיליטס רעד .רעגייטש ןופ ןעגנור
 :עװקסָאמ ךָאנ ךיז ןעִיצ ןופ סעצָארּפ םעד שירעלטסניק

 ;ןרָאפעג עװקסָאמ ןיא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ לָאצ יד זיא סָאד ןוא
 ,ןרידוטש עווקסָאמ ןיא ןליוו סָאװ ,ךעלדיימ טכא ,טעכיוש ןייא ,רעמערק ריפ
 ןא עװקסָאמ ןיא ןכוז סָאװ ,םירכָאב ףלעװצ ןוא ,ריפ-ַײרד םידמאלעמ

 ,טעברא = |



83 : = 

 -אזגנאל םעד ,סעצַארּפ םעד ךעלױשנָא יוזא רעּביא טיג ערוש עשיּפע עגנאל יד טָא
 רעמ ךָאנ טנָאטאב טַײקַיור עשיּפע יד .עװקסָאמ ךָאנ טײק א יװ ךיז ןעֶיצ סָאד ,געװ ןעמ
 .לטעטש ןופ עידעגארט יד

 ןקידרעירפ ןופ ףָאס םוצ טסאּפעגוצ רעייז זיא ליטס ןקיזָאדמעד וצ גנאגרעביא רעד
 | ;לטיּפאק

 לטעטש סָאד זיא'ס :סיוא ריא ךיז טכאד'ס ןוא
 ,לעוװש א
 ...ןלאזקָאװ וצ קעװא רָאנ טריפ סָאװ

 -עגוצ יוזא זיא רעכלעוו ,רעגייטש רעשידאלאב רעד זיא טנאסערעטניא רעקינייװ טינ
 :ןרערעל רעד ןופ טיוט םוצ טסאּפ

 -- ,ןטילש םעד טנאּפשעגנַײא רעכָאב רעד טָאה סע ןעוו ןוא
 .עטימ יד טייהרעליטש ןגָארטעג ןיוש ןעמ טָאה

 1 ׂו א א ןעוו ן -- ,ןגיוּב ןופ ליפ עקנילפ -- יז טגַאיעצ טַאה רע ןעוװ ןוא
 ...ןגיוא יד טקעדעגוצ ךעלברעש טימ ריא ןעמ טָאה

 -- ,םעטָא ןא ןָא ןעמוקעג לטעטש ןיא זיא רע ןעוו ןוא
 .ןטָאשראפ דמאז ןשירפ טימ לדיימ סָאד ןיוש ןעמ טָאה

 טינ ,ןעלסקא עגנוי עריא ףא טסאל יד ןטלאהסיוא קידנענעק טינ ןברָאטשעג זיא יז
 .געוו ריא ףָא ןפָארטעג טָאה יז סָאװ ,ןטַײקירעװש עלא יד ןעמוקַײב קידנענעק

 עסיורג א טכאמעגכרוד קיראכ טָאה "ןבעל ןוא בַײל טימ , זיב "סעטָאלב רעקסנימ, ןופ
 עשירעלטסניק-לעמרַאפ ענַײז ןיא ךיוא יוזא ,םענראפ ןשיגָאלָאעדיא ןַײז ןיא יו ,עיצוילָאװע
 ןכלעוו טימ ,עִיצײלַאװער רעד ןופ סָאטאּפ ןכיוה םעד טימ קידנּבײהנָא .ןעגנוכיירגרעד
 -נָאק םוצ ןעגנאגרעד קיראכ זיא ,טַײצ רענעי ןופ קיריל יד ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא סע
 ,ןלאפכרוד ןוא סעניוכצינ ,ןדייל ןוא ןקיטייװ ענַײז טימ טנַײה רעודנֹוא ןופ ןרעדליש ןטערק
 דליּב א ןבעג ץלא סָאד ןופ ןָאפ ןפא ןוא ,סעריטס-ןסאלק יד וצ ,לטעטש ןופ יוברעּביא םוצ
 ,ןבעל ןקידלטעטש ןופ טנעמָאמ ןטסשיגארט םעד ןיא ,דָאירעּפ-גנאגרעביא ןיא לטעטש ןופ
 םעד טקרעמעגנָא רָאנ טָאה קיראכ .טיוט ןוא ןבעל ןגעװ עגארפ יד ןענאטשעג זיא סע ןעוו
 .* 1/{טנ 441 זיםגקהע4, ףא ,טנגוי רעד ףא רע טגייל ןעגנונעפַאה ענַײז .געוו םעַײנ

 רעדָא "סעטַאלב רעקסנימ, טימ ךַײלגראפ ןיא ןצנאג ןֹופ רוטקורטס יד ,ליטס סקיראּכ ךיוא
 .עגיירדאמ עשירעלטסניק עקידנטַײדאב א טכיירגרעד טָאה ,"טיורּב , עמעָאּפ רעד
 טָאה ןוא טלאהניא םעַײנ א ןגָארטעגנַײרא קיראכ טָאה "לטעטש, עמעט רעד ןיא :
 ןקירדוצסיוא ףא ןרעדליש ןקידלטעטש ןופ סעמרָאפ עטלא יד טדימשעגרעביא ךעלפערט !

 ןא זיא ,ןטסָאמראפ ךיז טָאה קיראכ ןכלעוו ףא ,טנװַײל רעטיירב רעד .טלאהניא ןקיזָאדמעד
 ,ןפאש ןַײז ןיא ּפאטע םעַײנ א ןופ בײהנָא
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 ץעינוד .כ

 ןרענידָאג אב ץנעגילעטניא ןופ םעלבָארּפ יד

 זיב .י 1924 ןופ קידנבײהנָא ,ןטַײצ ענעדיישראפ ןיא ןענישרעד ,רעכיב .4 סרענידָאג
 ןופ םעלבָארּפ עלארטנעצ א ןריזילאנא םוצ ןלייטסיוא ןּביױלרעד ,(ו ןסָאלשעגנַיײא .* 0
 ,גנופאש רעצנאג ןַײז

 רענידָאג .טנעגילעטניא רעד ,סיוא טעז ,טייטש גנופאש סרענידָאג ןופ רעטנעצ ןיא
 -ינאגרָא-ךיוה, עמאס יד טלײטעגסױא זילאנא ןשירעלטסניק ראפ טקעיבָא סלא ךיז טָאה
 טעברא רענידָאג .ןעמּוּודיװידניא-"ךעלעביוטש, עכַײר קיטסַײג ןוא עטכאדאב עמאס יד ,"עטריז
 .ץנעגילעטניא ןופ םעלבָארּפ רעד רעביא

 -עשעג ןוא ןשטנעמ ןרעו -- סרענידָאג ךוב ןקִיירפ ןטשרע םעד --"ןגעקטנא גָאט, ןיא
 טָא ךרוד .טנעגילעטניא ןשיטסילאודיווידניא םענופ עמזירּפ-ןסאלק רעד ךרוד ןבעגעג ,ןשינע
 רעד ןופ ןשינעעשעג יד ןטכארטאב םוצ ןרָאװעג ןעמונעג טרָאד ןענַײז ןטלעוו-גנוקנעד רעד
 -סיוא רעד ןרָאװעג טכאמעג זיא סע ןוא ,טַײצ רעקיזָאדרעד ןופ ליורג רעד ,עמָאכלימ-טלעוו
 רערעַײט, אזא עיגענעב גנוסיגראפ-טולב ןופ טקא רעד קידסעירָאזכא זיא סע זא ,ריפ
 -ילעטניא רעוויסאּפ רעד טקירדעגסיוא ךיז טָאה םעד ןיא .שטנעמ רעד יװ ,"שינעפעשאב
 ףא ןזיּפש יד ןדימשרעביא, ֹוצ ףור רעד ןוא לױרג-עמַאכלימ ןגעק טסעטַארּפ רעשיטנעג
 ,"סנזַיײא-רעקא

 ןטייװצ םעניא ןעמעלבָארּפ עבלעזיד ףא קוק סרענירָאג ןיֹוש זיא טריצנערעפיד רעמ
 ןַײז ףראד סע זא ,םעד ףא ןַײא רענידָאג ןיוש 'טייג ָאד ."סקיב ןטימ שטנעמ רעד,-- ךֹוב
 עכָאּפשימ רעקידנרירענעגעד רעד ןופ טמוק סָאװ ,שטנעמ ןימ םענעי וצ "סָאמ, רעדנא ןא
 -כיב רעד ןופ .ןרענָאיצײלַאװער יד וצ -- סשריה יד וצ "סָאמ , רעדנא ןא רָאג ןוא לדנאמ

 ,טקנוּפדנאטש ןשיטסיפיצאּפ ןוא ןראטינאמוה-טקארטסבא ןא ןופ ,"שטנעמ, לֹומרָאּפ-לאל
 -ןסאלק רעטערקנָאק וצ ,םענעמוקלופ ןייק טינ רָאג שטָאכ ,סױרָאפ טירש א רענידָאג טכאמ
 סרענידָאג טריצנערעפיד טרעװ םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ."טילהשטנעמ , רעטריצנערעפיד
 .עיירעלאג-ןטנעגילעטניא

 ןוא -םערוטש רעד ןיא ןרָאלראפ טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא רעשיטסילאודיווידניא רעד
 עקיטולב יד ןיא ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא ןוא ראּפשנַא ןלאיצַאס ןטסנעלק ןַײז עכָאּפע-גנארד
 ןוא עמָאכלימ סייעב ןסיוטשנעמאזוצ עוויטקעלָאק עקיזָאדיד ןיא טָא טליפרעד ,ןטכאלש-עמָאכלימ
 ןעלוטוצ ךיז גנארד רעד ןָא טסקאוו םיא ןיא ןוא טַײקמאזנייא עסיורג ןַײז עַיצוילָאװער ווערע
 -ילעטניא עּפורג א ."קירעביא, ןַײז טינ יידעק ,טלאהניא-סנבעל ןעמוקאב יידעק ,ןטכיש וצ
 ןופ ןעייוטאמ ."סקיב ןטימ שטנעמ רעד, ןיא רענידָאג טזַײװ ןימ קיזָאדמעד ןופ ןטנעג
 ,שרעה שזאנָאסרעּפ-טּפיוה ןַײז ךרוד רענידָאג טריזירעטקאראכ "סקיב ןטימ שטנעמ רעד,
 :רעטרעװ עכלעזא טימ

 ןַײד לַײװ ,ראפרעד זדנוא וצ ןעמוקעג טסיב וד ...סייוו ךיא ...,ייווטאמ -- , = !
 ןוא קראטש ןוא טנוזעג זיא רעּפרעק ןַײד ןוא ..ןרָאװעג טקידיײלעגסיוא זיא ןבעל ,

 ..."ףָאטש-ןערּב ,טעברא טרעדָאפ

 ןפא ָאטינ ךָאנ זיא עכלעוו ,ּפָאקרעּפוק םישזד , עמארד סרענידָאג ןגעוו ךיוא דיר א ןייג טעוו ָאד 4

 .טּפירקסונאמ ןופ טנאקאב רימ זיא רעבָא ,קראמרעכיב 1

 א 8
 ע
 יצר ,



 א :ׂ 0

 ןעק עמ ּוװ ,ןיהא טרָאד ייווטאמ טייג ,טלאהנא-סנבעל רעדנא ןא ןופ טקידײלעגּפָא
 רענייא טָאה ךָאנ לָאמא זא ,טלייצרעד שרעה ?ןיילא שרעה ןוא .ףָאטש-ןערב ןעגנערבסיוא
 טַײקטלּפָאט א ,ןעייווצ ןציז סע קאז-טיוה סעמעװ ןיא ,ןשטנעמ א יװ ,טריזירעטקאראכ םיא
 -נטכארטאב .גערב ןטסעפ א ןופ טַײקנסירעגּפָא ,טַײקנסירעצ א-- ראפרעד ןוא םיא ןיא זיא
 ןייא ןיא ןשטנעמ ייװצ :ךעלקריוװ, זיא שרעה זא ,קנאדעג םוצ ןֹוקָא טמוק ,ןשרעה קיד
 -עטנומ יוװ ,רע זיא קנאדעג ןקיזָאדמעד ןופ .ןעמוקמוא ןזומ טעװ רענייא ...ןוא .קאז-טיוה
 ןופ ןשטנעמ םעד ןקינײרוצּפָא טַײקידנעװטױנ יד טקיטעטשאב טלָאװ סָאד יװ ,ןרָאװעג רער
 ןטימ שטנעמ רעד, ןֹופ שזאנָאסרעּפ רעד זיא ,ןעז וצ זיא סע יװ ..."ןטפאשנגייא עקיטַײז
 ןקיטסַײג ןַײז טרעטש סָאװ .,טַײקידלּפָאט רעשיטנעגילעטניא טימ טּפאזעגנָא "סקיב
 רעד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא עּפורג ערענָאיצילָאװער יד סָאװ ,רעמ טשינ .טכיװעגכַײלג
 ןוא סשרעה יד .קאז-טיוה םעד ןיא ןשטנעמ "ןקירעביא םעד ןעגנערבמוא וצ גנובערטש
 -כרוד רעקירעד ןבָאה ,"עיצילַאװער יד ןרעפיטראפ, טימ ךיז ןעמענראפ עכלעוו ,סייווטאמ
 עקיזָאדיד .עלַאר טּפױה יד יז אב טליּפש עכלעװ ,עיצװילָאװער עכעלרעניא ןא ןכאמוצ
 רעבָא .עִיצילַאװער רעלאיצָאס רעד ןופ גנאג ןיא טכאמעג טרעװ עיצוִילָאװער עכעלרעניא

 טקַאטײװעצ רעבירעד ןוא !ןטנַארפ סייעב ןריּפָאזָאליפ וצ טַײצ קיניײװ ןאראפ ךָאד זיא סע
 יד ןַא טמוק סע ןוא ּפָא ןטערט ןטנַארפ יד ןעװ ,טלָאמעד ַײנסָאדֿפא דנּוװ עקיזָאדיד ךיז
 לגליג םעַײנ א קרעװ סרענידָאג ןיא ךיז ראפ ריא טָאה טלָאמעד ."עקשידערעּפ, ןופ טַײצ
 יִצ -- בליז ערעװ ,יקסוועשטירק ,ץיט טסינומָאק רעד םערָאװ .סייווטאמ ןוא סשרעה יד ןופ
 ?עניד ןוא ייווטאמ ,שרעה ןופ גנובעגמוא רעדנא ןא ןיא ןעגנוצעזרָאפ טינ ייז ןענַײז ןעד
 ןדעי ןופ גנודָאלסױא-עמָאשענ יד רַאפ טמוק טַײצ-ּפענ "רעָארג , רעקיזָאדרעד ןיא ,רעמכָאנ
 ןּפיט עכלעזא ןופ ןעגנוגנערטשנָא עכעלרעניא יד סָאװ וצ ,ןעז ןענעק רימ ןוא ,ייז ןופ
 ײז טפור סע יװ ,"עקידנסיורד, עקיזָאדיד ,"דנאר ןפא ןרוגיפ , עקיזָאדיד יוזא יװ :ןריפרעד
 ."קינייװעניא , םעניא ןסקאוונַײרא ךיז ןוא "דנאר,, ןופ ןטערטּפָא ןווּורּפ ,רענידָאג ןָא

 -ןסאלק ןיא רעקיניײװ רעמ ייז קידנריצנערעפיד ,"ןרוגיפ , עקיזָאדיד קידנריזיטערקנָאק
 ןופ ךיז ןעיײרפאב וצ "סקיב ןטימ שטנעמ רעד, ךוּב ןיא ןָא רענידָאג ןיוש ךיז טגנערטש ,טינש
 -קארטסּבא עניימעגלא יד .זילאנא-טסבלעז ןשיטנעגילעטניא ןוא קילַאװמיס רעטקארטסבא ןַײז
 -נוזאב לײט רעדעי אב .ןלייט-דנאטשאב עריא ףא טרעטילּפשעצ טרעוו "טַײהשטנעמ, עִיצ
 . .רעפטנע ןא ףא ןעמ טראוו ָאד זא ,גנונָאמרעד א יװ ,ןכייצ-גערפ א טלעטשעג טרעװ רעד

 םעלבָארּפ "עכעלשטנעמ ןַײז ןזייל טרא ןייא ןופ ,םורא יוזא ,רעביא טייג רענידָאג
 -ײרש םעד טקירדעגסיוא טָאה רע -- ,ןעגנולעג טינ זיא ווּורּפ רעטשרע רעד .ןטייווצ א וצ
 רעד ףא רעפטנע ןייק ןבעגַעג טינ רעבָא ,דנאטשוצ ןוויטקעיבוס ןשיטנעגילעטניא סרעב
 -לוזער ערעסערג טימ ןיוש ,ווּורּפ ןטייװצ א רע טכאמ ."עגארפ רעקיביײא , רענעטלָאשראפ
 --ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןטפערק-געוואב יד .ןקידנצנעלג ןייק טינ ךיוא שטָאכ ,ןטאט
 -רעד טינ רעצידָאנ ךוב ןטייווצ ןַײז ןיא ךיוא ךָאנ טָאה -- ףמאק-ןסאלק ןופ םזינאכעמ םעד
 / סע טרעּפרעקראפ טינ ןוא ןַײזטסּוװאב םעניא טרילימיסא טינ ,ןַײז וצ ףראדאב סע יװ טליפ
 -ורּפ רעשימַאנַאקע-לאיצַאס רעד ןופ טרָא םעד .עיידיא רעשירעלטסניק ןַײז ןיא קידנעטשלופ
 רעדנאנאפ ךיז טלקיװ לדנאמ עכָאּפשימ רעד ןופ עידעגארט יד .עיגָאלָאַיב טמענראפ ענישז
 .סשריה יד ,טכיש-ןשטנעמ רעקִיײפ-ןבעל רעד .שיטסילאטאפ -- רעבירעד ןוא ,"שיגָאלָאיב,
 ןופ טינ ךָאנ ןסייוו יז רעבָא ,ףמאק ןופ םאלפ םעניא עליפא ךיז ןעניפעג ,ןכַײקג רעייז ןוא
 .סעכילש-ןסאלק ןייק

 טינ ,ןעז וצ זיא סע יװ ,זיא םעלבָארּפ יד ןזיל וצ געװ ןפא .סרענידָאנ גנאג רעד
 רעד, ךוב-עיצילָאװער ןוא -עמָאכלימ םעד ןיא זא ,ןעמוקאּב ךיז טָאה רעבירעד .רעדָארג ןייק
 .םעלבָארּפ-ץנעגילעטניא יד ןרָאװעג טזילעג טינ זיא "סקיּב רעד טימ שטנעמ

 -נָאק ןוא ןשטנעמ עטערקנָאק לאירעטאמ יװ ןעמונעג טָאה רענידָאג רעמ סָאװ רעבָא
 -טסבלעז גונעג קידנגָאמראפ .טקריוװאב םיא לאלרעטאמ רעד טָאה רעמ ץלא ,עוויווס עטערק
 קידנסקאוו ןיײלא ,לאירעטאמ-ןבעל םעד ןשרעהאּב טגנידאבמוא קידנלעװו ןוא ןילּפיצסיד
 ,לאירעטאמ םעד ןשרעהאב וצ ןעגנוגנערטשנָא ןכאמ ןעמונעג רענידָאג טָאה ,שיגָאלָאעדיא
 *ןבעל ןופ רָאװ, םוצ ץנעדנעט יד טָא ןוא .לאירעטאמ ןקיזָאד םוצ ןרָאװעג ןדנובעגוצ ןיילא
 ."סקיב רעד טימ שטנעמ םעד, ןיא קיטנעק ןיוש זיא

 -ּבָארּפ-ץנעגילעטניא יד ןזייל םעניא סיוּרָאפ טירש סרענידָאג טרעו רעקיטנעק רעבָא
 ."דנאר ןפא ןרוגיפ,-- ךוב םעַײנ םעד ןיא םעל
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 זא ,סיוא טזַײװ ?"דנאר ןפא ןרוגיפ , ךוב םעד ןופ ןעגנולייצרעד יד טקינייראפ סָאװ
 ןשיװצ ,ערעדנוזאב עלא ךרוד ןעמ טנעייל לַײװ .ןרעלקפוא סע ףראד ךוב ןופ לוטיט רעד
 "רוגיפ א, עקאט טגָאמראפ ייז ןופ ערעדעי זא ,ןעמ טעז ,ןעגנולייצרעד ענעדנובעג טינ ךיז
 ףראש ןפא ןרענידָאג אב ןעייג ייז :"דנאר ןפא ,, (ןעייטש רעדָא) טייטש סָאװ ,(ןרוגיפ רעדָא)
 ןיא .שזאנָאסרעּפ רעד זיא סָאד - "ןשטנעמ-ןסיורד, ,"דנאר ןפא ןרוגיפ, .רעסעמ א ןופ
 טנורג ןיא רעבָא .ןסיורד רעכעלבעטשכוב רעד ןעמונעג עקאט זיא ןעגנולייצרעד עקיניײא
 יקסוועשטירק ןימ א יװ ,קישטייראנומָאק עקדוי רעקידנסיורד רעד יוזא ןרענידָאג טינ טרא
 -עד ,סע טסייה ,טרא םיא ,("לייטרוא-טיוט,) ץיט טסינומָאק רעד רעדָא ("רעכיג בראטש,)
 | .טַײקנסירעגּפָא עשיטנעגילעטניא ,טַײקידנסױרד עלאיצָא ס רעקיר

 -ַאלנעיידיא רעד :טרעפטנע רענידָאג ?"דנאר ןפא , טייטש רעװ ,ןסיורד ןיא זיא רעוו
 ןפא טייטש רע .טנעגילעטניא רעטשיוטנא רעד ,רעטּפעשעגסױא-שיגָאלַאעדיא רעד ,רעקיז
 טייטשאב ןעגנולייצרעד עקיזָאדיד ןיא סנאלאב רעוויטיזַאּפ סרענידָאג .טנורגּפָא ןופ "דנאר,
 -ילעטניא ןוא עקידנסיורד ענַײז עקינייא יוזא יװ ,ןזַײװאב וצ טגנילעג םִיא סָאװ ,םעד ןיא
 ןעניפעג ןוא "דנאר, ןופ ךיז ןדנעװּפָא וצ טפארק .גונעג ךיז ןיא ןליפרעד ןּפיט עשיטנעג
 ןיא ןקיטסעפראפ ךיז ןעמוק סָאװ ,עלא יד .ןדָאב ןשיטעװָאס םוצ ,"עזאב, א וצ געװ א
 וצ ,קירבאפ רעד וצ ךיז ןרעק ייז -- ,סאלק-רעטעברא םוצ ןקילב ערעייז ןדנעװ ,ןבעל
 םעלבָארפ-ץנעגילעטניא יד ןזייל וצ ץנעדנעט יד רעטעליוב ןיוש זיא ָאד .גנּווב וצ ,טעברא
 .ןפיוא ןשיראטעלָארּפ א ףא

 ."ןטנעמוקָאד ןופ טכיל ןיא, סיוא סע טעז יװ ,ןעז רימָאל

3 

 רעכַײר רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סע .גירק-רעגריב רעד טקידנעעג ךיז טָאה סע
 טָאה סָאװ ,לטיּפאק רעד טָא -- ןטכאלש-עיצילָאװער עקיטולב ןוא עמָאכלִימ ןופ לטיּפאק
 שטנעמ רעד, ןוא "ןגעקטנא גָאט, יװ ,רעכיב עכלעזא ףָאטש ןוא גנומיטש טימ טזַײּפשעג
 סעדאקיראב יד ןעיוברעביא טרעדָאפעג טָאה עכַאּפע-גנולעטשפוא עַײנ יד ."סקיב רעד טימ
 ןיא ןעז ןענעק טפראדאב ןעמ טָאה עיצװילָאװער יד .סעכיומ ןוא רעצרעה יד ...ךיוא ןוא
 רָאנ .סעצעלָאּפ-םָארק עטלופראפ ןיא ןוא קירבאפ ןופ שיורעג-רעדער ןטבעלעגפוא םעד
 -ניא ריא ןיא ןוא טקעפע ןכעלרעסיוא טימ ךַײר טינ ,טסּוװאב יו ,זיא עכָאּפע עקיזָאדיד
 .ןייק--ןעגנירדוצנַײרא רעש טנעגילעטניא םענעמוקעג םוטרעגריּבניילק ןופ םעד זיא טייוועג
 רע טייג ,טנַײה ןטערקנָאק םעד קידנפַײרגאב טינ .טינ רע טָאה ריא טימ גנודניבראפ עשינאגרָא
 ,טנַײה ןקיזָאד םוצ שיטסיליהינ רע טרעװ ,ןטכענ םעד ןופ ןטלעװ עשיטנאמָאר יד ןיא קעוװא
 ...טראוונגעק "ןקיטשינ, םעד רע טרעקישראפ

 ןפא ןשטנעמ, ,"ןיוועל גנוי ןופ עטכישעג יד, גנולוצרעד עטשרע יד טמענ ריא
 יא ,עקטאכ-יגערעב עקנאוו יא ,ןיוועל גנוי רעד יא -- גונעג ןאראפ עקאט ָאד ןענַײז "דנאר
 -ייר, טייג רעכלעו ,עקנאוו רעיראטעלָארּפ רעד .דנאר ןפא ןענַײז עקטוטיטסָארּפ יד עקנינ
 ערעַײט יד זא ,טענַײט רעכלעװ ,פענ םוצ עיציזָאּפָא ןיא זיא ןוא ".ּפ .ק .ר יד ןקינ
 ןיא קעטשראפ, טַײרש עכלעוו ,עקנינ ;ןכָארקראפ ּפמוז א ןיא זיא "ערעזדנוא עִיצוילָאװער
 טינ ןעק טניװ רעד יװ, סָאװ ,ןיװעל גנוי רעד ;'ענַײד עיצילָאװער עצנאג יד ךָאל א
 יד ןבָאה יוזא ,םוקמוא ןראבטכורפמוא ףא ןגָארטעצ ןוא רענרעק ערעװש יד , ןְבייהְפוא
 -פעה סעקנאוו ."ןרעדָא עשידִיי-טלא ענַײז גנוי םאב ןסַײרפוא טנעקעג טינ ןסאג רעװקסָאמ
 טגָאז -- גנוי רעד , .םענאב ןכעלשידִיי סניוועל גנוי ןטימ ךיז טּפינק עװקסָאמ וצ גנאגוצ-רעק
 טַײקשידרע רעבלעזרעד טימ ,ןרעטלערוא ענַײז ןופ סעטשאּפ רערעטיול טימ טָאה -- רענידָאג
 -ניוו יד ןיא ןענוואד ןעירפ רעייז ןופ טַײקילײה רעבלעזרעד טימ ,ןדייז ןוא ןטאט ןַײז ןופ
 ,עינוד עליפא ..."ןשאוועג ָאטווא-טסאל םעד ...טציא רע טָאה ...ףרָאד ןיא סנגרָאמירּפ עקידרעט
 טדער יז .ןשינעעשעג ןּפינקראפ קיטכיר ןוא ןרעלקפוא טינ ךיוא ןעק ,ןרעטעברא-קירבאפ א
 ...קימָאנָאקע רעשיטָאאכ,, ןגעוו ,ץלא טימ ןָא טריפ סָאװ ,"טנאה רענעטלאהאב א, ןגעוו סעּפע
 רעד זיולב זיא סע סָאװ ,טימרעד סע טרעלקרעד רענידָאג ןוא ,"םזילאטיּפאק ןופ עשורעי א
 ."טסימ ךעלגרעב, יד ןעז וצ זיולב גיוא ןראפ זיא רעבירעד ןוא עיצוילָאװער רָאי רעט-6

 -ראפ, םעלבָארּפ רעד רעביא טכארטראפ ,"ןסיורד רעװקסָאמ, םעד ךיז ראפ קידנּבָאה
 ,"ראּפשנָא ןא ןעניפעג טינ (.ד .כ -.עקידנסיורד יד ראפ) יז ראפ סעּפע ןעמ ןעק סָאװ !
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 / זומ רע ."ףָאס ןטוג, א וצ ןיוועל גנוי ןַײז ןוא גנולייצרעד ןַײז ןעגנערב טינ רענידָאג ןעק
 גנוי רעד יװ ,ןזַײוו ןוא טוט סנינעל ןגעװ עלעטיּפאק-דרָאקא ,סולש א ןעליּפשוצ רעבירעד
 רָאג זיא סָאד רעבָא ."דנאנאכרוד לָאמ 7 ןענונעל וצ טסאג וצ ןעגנאגעג, זיא ןיוועל
 רעשינינעל רעד ןיא ךיז ןרילימיסא סניוװעל יד יװ ,םעד ףא גנוקיטעטשאב עכאווש ַא
 ' .עװקסָאמ

 ,ּפענ ןרעביא "לייטרוא , ןא טינ ביוא ,"לייטרוא-טיוט , גנולייצרעד יד 'זיא סָאװ ןוא
 ,ץיט טסינומָאק רעטוג א ?ּפענ םעד ןעמענפוא טינ ןשיטנעגילעטניא ןופ טנעמוקָאד א רעדָא
 טרעװ ,טנָארּפ ןופ דלעה רעד ,רע ;ךערבראפ א ןעגנאגאב זיא ,ןעדרַא ןטיור ןופ דלעה א
 ,ןיטסוּפאק טעטימָאק-יײטראּפ ןופ ראטערקעס ןופ טַײקטראה רענרענייטש רעד ןָא טפאלקעצ
 גנולַײצרעד עקיזָאדיד !"ןידאה סאדימ, ןשיטסינומָאק ןגעו סעמע רעד זיא סָאד טינ רעבָא
 -יא יד טמענ טרָאד ךיוא ."דאלַאקָאש , סווָאנַאידָאר-וװָאסאראט עיזילָאק ריא טימ טנָאמרעד
 .גנויצאב עשיטסינומַאק עטכע יד טינ ןוא ,טנעמָאמ רעלעמרָאפ רעלאטאפ רעד טנאהרעב
 טינ ןעמ טָאה ןציט .טלָאמעג שלאפ זיא ןציט וצ גנויצאב סניטסופאק .קיטּכיר טינ זיא סָאד
 יװ ,ןזַײװרעד וצ יידעק סע רע טוט ,וצרעד טריפרעד רענידָאג בוא .ןעגנעה טרָאטעג
 רעמ ןוא .סעטראמ ןוא סציט עשיטנאמָאר יד וצ ןיטסוּפאק רערעטכינ רעד זיא סע םאזיורג
 רעביא ךיז טגַײצ עטראמ ּוװ ,לאניפ ןופ ּפָא טיג גיײנּפַא ןשיטסיקניל-ארטלוא ןא טימ טינ
 עכעלרעה יד זא ,ןזַײװאב וצ טדנעוװעג זיא גנולייצרעד יד .טַײקיטכערעג סניטסֹוּפאק ןיא
 -ּפענ רעקידעכָאװ רעד ןיִא ןענורעצ ןֹוא טפאלקעצ טרעװ גירק-רעגריב ןופ טַײקשיָארעה
 ...ןֹוא ...ןָאק ןיא ץלא עליכטאכעל וטסלעטש טרָאד ...יוזא טינ זיא טנָארּפ ןפא , .רעֿפסַאמטא
 ףוא טרעלק יוזא ..."טרעּפמולעגמוא ןוא שיראנ ןבעל סָאד וטסרילראפ ָאד ןוא ...סעפע ראפ
 ,םוקמוא ןשיראנ סציט גנולייצרעד רעד ןופ שזאנָאסרעּפ ןייא

 סָאד טריסקיפראפ זיא "דנאר ןפא ןרוגיפ, ןופ ןעגנולייצרעד עטנָאמרעד ייווצ יד ןיא
 זיא יײז ןיא .דָאירעּפ-ּפענ ןטשרע םעד ןופ "עִיזעָאּפ, יד ןייטשראפ טינ עשיטנעגילעטניא
 -עפָאה זיא ןוא קיטנאמָאר-גירקרעגריב טימ ןדָאלעג זיא סָאװ ,טנעגילעטניא רעד ןבענעג
 טינ ,ץיט טסינומָאק רעד טינ ,ןיוועל גנוי רעד טינ .טנַײה ןעָארג םעֶד עייגענעב זָאלגנונ
 עכָאּפע-גנולעטשפוא רעד טימ גנוָיצאּב עשינאגרַא ןייק ןלעטשנַײא טינ ןענעק עקירעביא יד
 ."ןסיורד , ןקעטש ןבַײלב ייז .עִיצוװלַאװער רעד ןופ

 / -אנומָאק עקדוי,- "דנאר ןפא ןרוגיפ, ךוב ןיא ןעגנולייצרעד ַײרד עקידרעטַײװ יד
 ןענַײז סָאװ ,"טנאה רעד ףא דניק ןטימ ערָאקא ןא, ןוא "ענַאװעל רעװַאלקש א, ,"לקישטייר
 ןטנאלראוו עקיטראנגייא ןענַײז ,"ןסיורד עװקסָאמ, לוטיט םעד רעטנוא ןעגנאגעג עליכטאכעל
 - עשיטסינָארכאנא ןענַײז ןעגנולייצרעד עקיזָאדיד ןופ ןרוגיפ-טנורג יד ."דנאר ןפא ןרוגיפ, ןופ
 ,לקישטייראנומָאק עקדוי רעסיוא ,לדנאמ עכַאּפשימ רעד ןופ ןטעלּבוד
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 ןיא זיא ָאד .עלארטנעצ יד זיא "רעכיג בראטש; ךוב םעד ןופ גנולייצרעד עטצעל יד
 םעלבָאְרּפ יד ןרָאװעג טלעטשעג ןרוניפ לָאצ רערעסערג א טימ ןוא טסעמראפ ןרעטיירב א
 טאיראטעלָארּפ ןטימ ןוא ןקידנסיורד םעד - טנעגילעטניא ןקידנטעברא ןופ טרָא םעד ןגעוו
 ,עיצילַאװער רעשיטסילאיצַאס רעד ןיא -- םענעסקַאוועגפיונוצ טינ

 -קורטסנָאק עסיורג רעּביא טעברא רע .ץעּפס א זיא ,דלעה-טּפיוה רעד ,יקסוועשטירק
 זיא םענעי אב .ץיט טסינומָאק םעד ןופ ךעפייה רעד זיא רע .גנּווב רעזדנוא ןופ םעִיצ
 אב ,טַײצ-ּפענ רעד ראפ עיטאּפא ןוא טנַארּפ טולב םעד ראפ סָאטאּפ רעשיָארעה ןעוועג

 רע .גנויוב רערעטכינ ןופ דָאִירעּפ םעד טימ גנאלקנייא ןיא ץלא זיא רעבָא ןיקסוועשטירק -
 טימ זולב טינ ןיוש ךיז טוַײּפש עבילנגייא ןַײז .טעברא רעקידעכָאװ ןיא ןָאטעגנַײרא זיא
 .-רעביא יד טימ ןדנונעג ךיוא ןיוש זיא רעגייטש ןַײז עליפא ,ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ

 .ןבעל ןיא ןגָארטעגנַײרא טָאה עיצילָאװער יד סָאװ ,ןכורב
 העדנא ןא ןיא ןוא טַײנאב .ּפיט רעטריורטסנָאק ַײנ א זיא יקסוועשטירק רָאנ טינ ןוא

 -קיו ,לבַײט ,בליז ארעװ .גנולייצרעד רעד ןופ שזאנָאסרעּפ רעצנאג רעד זיא גנובעגמוא
 טסאפעגנַײא יײז טָאה ןבעל סָאד רעבָא ,ןלאפעגּפָארא למיה ןופ טינ ןענַײז עלא יז -- רָאט
 --ןיהא רעדָא רעהא :םעלבָארּפ יד ןרָאװעג טלעטשעג זיא ייז ראפ ןוא ןעגנוגנידאב עַײנ ןיא
 .עַײנ יד טימ רעדָא ,ןטַײהניוװועג ןוא ןעגנּוױשנָא-ןבעל עטלא יד טימ

 ףא ןעװעג ,גנארד ןקיטומ-שיגרענע טימ ,שטנעמ רעקִיייפ א ,בליז ָארעװ ןיִא טָא
 םעד ןיא .ךעלרעסיוא זיא סָאד רָאנ .טוג ץלא ,ךיז טכאד .טסילאיצעּפס א זיא ,ןטנָארפ

.,. 
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 רעצימע ,טאמָאטװא ןא זיא יז .ןבעל ןיא דיירפ ןייק טינ טָאה ארעוו .עמָאשענ טלעפ ץלא
 זא ,טכארטעג טָאה ארעװ, .סע טייג רעּבירעד ןוא ענישזורּפ יִד טײרדעגנָא לָאמא טָאה
 וד סָאװ ,סָאד ןכַײלגראפ ןווּורּפ ,עקאט ,ונ ...ןבעל ןיא ןבילבראפ טינ טשינרָאג ריא זיא'ס
 ..ןגעלעג ןאבנזַײא רעד אב עבמאד רעד ףא טרָאד טסיב וד ןעװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז טסָאה
 ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סע יװ ,טָא "!ךעלרעדיוש זיא סָאד !רעטציא טסעז וד סָאװ ,טימרעד
 טפור גירק-רעגריב ןטימ ךַײלגראפ א .דָאירעּפ-עיצקורטסנָאקער רעד גנולעטשרַאּפ סארעוו
 ךיז טָאה טוט רעד ןענאוו ןופ ;טרָאד  !טנַײה ךעזדנוא ןגעקטנא רעדיוש סיורא ריא אב
 .טפנוקוצ עטנעָאנ יד ןגעלעג זיא טרָאד ,ענױס רעד רָאנ טינ ןגעלעג זיא טרָאד ,ןגָארטעג

 ןעגנאגעג זיא עמ ...םזילאְיצָאס --?טפנוקוצ רעקיזָאדרעד ןופ ןעמָאנ רעד ןעװעג זיא יװ
 טציא ןוא ,םזילאיצָאס םוצ םיִנָאּפ ןטימ טקעריד ןענאטשעג זיא עמ .קירוצ טינ ןוא ןיהא
 -בעלעגּפָא ןא ןופ ןרעײטשרָאפ א זיא בליז ארעוו ."עציײלּפ רעד טימ םיא וצ ןעמ טייטש
 .ענעברָאטשעגּפָא ןא יװ ,רעבירעד ךיז טליפ ןוא ,טנַײה םעד טינ טמענאב יז ,עכָאּפע רעט
 -אב םענעגייא ןַײז ןופ ךייה רעד ןופ ּפָארא רענידָאג סע טַײרש "ןרוגיפ, עכלעזא טָא וִצ
 ראפ ןרעװ ןדנוצעגנָא טינ ןיקסוועשטירק ךרוד ןיוש ןעק ארעוו ..!"רעכיג בראטש, ןעמע
 -וװעשטירק טימ ןדנובראפ ריא אב זיא סָאװ ,שינעגָאנ-עמָאשענ יד ןוא ,טעברא רעקיביולג
 טינ ארעוװ זיא ןרעגאב עלאָיצָא ס ןייק טימ .."ןאמ א ךָאנ שינעגָאנ יד, זיױלּב זיא ,ןיקס
 .סערדא ריא ףא רענידָאג טגָאז -- "סיליפיס רעקיטסַײג , .טּפאכראפ

 ןופ ןעמָאטּפמיס ןוא טַײקשיטנעגילעטניא רעטלא ןופ ןטנעמידור ערעטעליוב ךָאנ טימ
 -גירקרעגריב ןופ ןברָאק א ךיוא זיא רָאטקיװ .וװָאקישטַאשטש רָאטקיװ זיא עיצאדארגעד
 ןַײז ראפרעד טָאה רע .םעלָאכ א ןָאטעג ןַײװ ַא ןעמ טָאה גירקרעגריּב ןיא , .קיטנאמָאר
 ןוז יד טגָאזעגוצ םיא טָאה עמ .טראגעגּפָא סעִימ םיא טָאה עמ ..,ןוא טלעטשעגנַײא ןּבעל
 ןזָאלנַײרא ?ןָאט רע לָאז סָאװ זיא ...רעלָאט םענעטלָאּפשעג א םיא ןעמ טָאה ןבעגעג ןוא
 עכלעזא ראפ זָאנגאיד רעד .םערָאװ רענעטָארטעצ א זיא רָאטקיװ "?ףיילש ןיא ליוק א ךיז
 ,דרָאמטסבלעז ןייגאב ןטקעיבוס עכלעזא ןגעלפ לָאמא, :אזא ןרענידָאג אב זיא ןטקעיּבוס
 ןופ עינאמ יד טפארק רערעייהעגמוא ןא טימ ןקירד טגעלפ ןַײזטסּוװאב רעיײז ףא לַײװ
 -צונמוא ןופ עינאמ א ...ןיא טרימרָאפסנארט עינאמ עקיזָאדיד ךיז טָאה טציא .טַײקמאזנייא
 .ןװָאקישטָאשטש רָאטקיװ קידנטכארטאב ,ןיל רַאסעּפַארּפ רעד טסעפ טלעטש יוזא ,"טַײקכעל
 ןעלגנירמורא -- ןטקעיבוס עכלעזא .ראפ עצייא ןא עליפא טָאה ןיל רָאסעּפָארּפ רעגולק רעד
 ןעק סָאד ,לָאקמעדיױק ,"עוויווס רעקידעבעל ןוא טַײקיטעט רעקיטראנדיישראפ .א טימ,, יז
 גנוזָאל רעד ןרוגיפ עכלעזא ראפ זיא לַײװרעד רָאנ ."ןבעל ןופ גנודניפמע יד, ןרעקירוצ יז
 .טַײקכעלצונמוא ןופ געווסיוא רעד "רעכיג ברַאטש,

 -עמוא ערָאנימ ןיא ןענַײז ןטלאטשעג ייווצ עקיזַאדיד סָאװ ,טינ שעדיכ ןייק ןיוש זיא
 .יקסוועשטירק רעקירעד ,לבַײט ןוא יקסוועשטירק -- ןענַײז ןדָאּפיטנא ערעייז .רענעט עקיט
 -ניה ,ןיל רָאסעּפָארּפ םעד ןופ זָאנגאיד םעד ןעגנערב-ךיוא רימ ןלעװ ןיקסוועשטירק ןגעוו
 -ירק ןגעװ ןיל טכארט - טקעיּבוס רעקיזָאדרעד  .רענַידָאג ךיז טלאהאּב סע ןכלעוו רעט
 ..טַײצ רעזדנוא ראפ שיטסירעטקאראכ זיא סָאװ ,סונָאט-סנבעל א טימ זיא -- ןיקסוועשט
 ,עכָאּפע ןא--עכָאּפע רעזדנוא ןופ טקודָארּפ א 606 עטוג ףא ןיוש זיא טקעיבוס רעקיזָאדרעד
 ,סע טסייה ,זיא יקסוועשטירק ."טיירפעג ןוא טכאמעג גנוי רָאסעּפָארּפ ןטלא םעד טָאה סָאװ
 ,6098 עטונ, ףא רעבָא ,ןצנאגניא טינ .ןעמאזוצ עכָאּפע ןַײז- טימ ןרָאװעג טרָיורטסנָאקער
 ."םָאהט ןיא ןלאפענּפָארא, זיא ןוא ןרָאלראפ טכיוװעג םעד טָאה ווָאקישטָאטשטש רָאטקיװ
 טרימרָאפסנארט זיא קיטנאמָאר-גירקרעגריב ןַײז ,ןענופעג ךיז טָאה רעבָא יקסוועשטירק
 רעד וצ ןטערטוצ טָא-טָא ןפראד סָאװ ,טנעה רַאּפ 6000, ךָאנ טפאשקנעב ןיא ןרָאװעג
 -עלָארּפ וצ םזילאודיווידניא ןעמאזנייא ןופ גנאגרעביא םעד ןָא טּפאט יקסוועשטירק .."גּנּויוּב
 רעד ,ןוז יד טָאה ...ןיז א ראפ סָאװ,, .גנופאש ןיא סע טריּפשרעד רע ,םזיוװיטקעלַאק ןשיראט
 טרעװ א ראפ סָאװ רעבָא ?שטנעמ :םעד ןָא ןטַײװ עקידלדניװש ענירג יד ,למיה רערעטיול
 יו ,ןשטנעמ םענלצנייא םעד ןופ יירשעג רעד ...טַײקטביױטשעצ ןַײז ןיא שטנעמ רעד טַאה
 םורבעג רעטסליטש רעד ןוא ,שטיווק א יװ ,רָעמ טינ לָאמנייק זיא ,ןַײז טינ לָאז רע ךיוה
 זיא - ןַײז טינ לָאז רע טקיטשראפ יװ ,וויטקעלָאק ןקידנפאש ןוא ןקידנטעברא םעד ןֹופ
 ןקיט-6096 םעַײנ םעד ןופ עמעכס יד זיא טָא ."ןעלסיירטפוא טלעוו יד ןָאק ןוא קידעריומ
 רעבירא טזַײרּפש סָאװ ,רוגיפ א ןרענידָאג אב רעבירעד זיא יקסוועשטירק .טנעגילעטניא
 .רעפסָאמטא-עיצקורטסנָאקער רעד ןיא ךיז "טרעגניי רע ,ןבעל םעַײנ םוצ "דנאר, םעד
 ."רעטנומ ךיוא זיא טימעג ןַײז ןוא ףַײטש ךיוא זיא -- רענידָאג טגָאז -- רעּפרעק ןַײז,



 2 א 6 0

: 5 

 -גנּווּב רעד ןיא טנעגילעטניא ןשיטעװָאס םֶעד ןופ עמעכס יד זיא יקסוועשטירק
 -ענ, עשיטנעגילעטניא יד טרעטַײלעג ךיז טָאה עיצילָאװער ןופ סעזאפ עלא ךרוד .עכָאּפע
 ,טקעפע ןלענש ןכעלרעסיוא טצכעלעג טָאה יז ,ןטלאהעגסיוא יז טָאה קידנעטש טינ ,"עמָאש
 ןיא ,יז זיא ךעלדנע ,ןעגנאגעגמורא טייהרעטיוט ןוא ןרָאװעג עגושעמ ,ןברָאטשעג זיא יז
 קידנטפעהאב ךיז ,עכָאּפע-גנּויוב רעד ןופ ןָאפ ןפא ןרָאװעג טרעגנייראפ ,לייט ןרעסעב ריא
 ןטלא ןַײז וצ רענידָאג טַײרש --"רעכיג ּבראטש,, .וויטקעלָאק-גנופאש ןשיראטעלָארּפ םוצ
 !טנעגילעטניא םעד ןופ "עיצוטיטסנָאק , יד "ןעיוברעּביא, ףראד עמ ;בראקס ןשיטנעגילעטניא
 טױט רעכיג יז ףראד עמ סָאװ ,ךעלעקניוו עכלעזא ןאראפ ךָאנ ןענַײז עפוג זדנוא ןיא,
 ןיא סיוא ןעעז רימ ןוא ,סעטאמש עטלא טימ גָאט רעזדנוא ןוז טעטאל טינ ןעוו ,טינ ןעוו
 -גנונעגעזעג סרענידָאג זיא "רעכיג בראטש, ."ןסעמערעדניא ןענַײז רימ יװ ,רעמערָא ייז
 .-ָאדרעד ןיא רעבירעד זיא טסיזמוא טינ ןוא .טינש ןטלא םעד ןופ טנעגילעטניא םוצ טרָאװ
 !עגאל רעקיטסניגמוא אזא ןיא טלעטשעגקעוװא טנעגילעטניא רעטלא רעד גנולייצרעד רעקיז
 -ניא רעַײנ רעד .טעלױב ץנאג זיא רָאטקיװ ןוא בליז יװ ,עכלעזא וצ עיטאּפיטנא סרענידָאג
 .טנכייצעג טרעװ עמעכס ןַײז ,טמוק טנעגילעט

 -רָאפ עמאס םעד ןריפסיורא טסייה -- קיטולבלופ ןיקסוועשטירק ןבעג .עמעֶכס יד זיולב
 .רָאטאזינאגרָא ןשיטסילאיצַאס ןסיורג םעד -- עכַאּפע רעזדנוא ןיא ןשטנעמ םענעטירשעג
 -קעלָאק ןשיראטעלַארּפ ןופ עוויוס רעד ןיא :רעפסַאמטא ריא ןיא ןעמ זומ רוגיפ אזא ןבעג
 .(ןעקנע ד ןיא ַײס ,ט אט ןיא ַײס) .ןסאמ עסיורג טימ גנוריראב רעקידנעטש רעד ןיא ,וויט
 טימ טלגנירעגמורא זיא רע --ַאטינ רעפסָאמטא עקיזָאדיד רעבָא זיא ןיקסוועשטירק םורא
 טבַײלב ."עקידנּבראטשּפָא ןופ ענומָאק א ןיא זיא רע ,ַײרעטנעגילעטניא ןופ רעקיטשכורב
 ןעמוקעגוצ זיולב זיא רע .עוויווס ןַײז ןופ ןסירעגּפָא ,שיטאמעכס ,טצנאגרעד טשינ ,ליוה רע
 .טקע ָא רפ-גנווב ןסיורג םעד ןפאשעג זױלב לַײװרע ד טָאה ןוא ןרעיוט-קירבאפ יד וצ

 .,לטעטש-טעברא םעד טָא ,עקװַאשטיליא ראפ ."עקידנסיורד, א לַײװרעד זיא רעפסָאמסא יד :
 .ןרוגיפ ןוא סעיניל ,ןבראפ ןייק טינ לַײװרעד רענידָאג ךָאנ טָאה
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 עסעיּפ סרענידָאג ןיא ןרוגיפ עשיטנעגילעטניא יד ןדליב לטיּפאק ןוואקישט א רעייז
 ."ּפָאקרעּפוק םישזד,

 ןייא לקאכאס יּפָאקרעּפוק םישזד, ןיא טָאה רענידָאג זא ,ןטכארט טנעקעג טלָאװ עמ
 -ַאטוװא-שטנעמ םעד ןופ רעדניפרעד-רָאטקורטסנַאק רעד - דראווָאה זיא סָאד - טנעגילעטניא
 טינ עפורג רעקיזָאדרעד וצ ןרעהעג ךָאט ןיא רעבָא .ץעּפס רעשיטסילאטיּפאק רעד ,טאמ
 ,טנעגילעטניא ןא דרַאװקער ָארדּוװ רענָא;לימ רעד ךיוא זיא ןעמונעג ךָאט ןיא .ןיילא רע רָאנ
 סָאװ ,עלָאר רעד טול .גינעק-טסערט ןוא רענַאילימ רע זיא טרַאּפסאּפ ןטיול שטָאכ
 רעזאושזרוב רעד ןיא סָאבעלאב רעלעִירעט אמ יװא טינ רע זיא ,םיא טיג רענידָאג
 ץוכ .סָאלק ןַײז ןופ ןסערעטניא יד רעּביא ענומעמ רעלעוטקעלעטניא יװ ,טלעװ
 --סענרָאט ןוא סקָאװ - ,ןשזאנָאסרעּפ ייווצ ךָאנ עסעיּפ רעד ןיא רענידָאג טָאה ,עקיזָאדיד
 -עברא רענאקירעמא רעד ןיא לגילפ ןשיטסינומָאק םעד ןופ ןוא ןלעג םעד ןופ רעייטשרָאפ
 : ,סעלומרָאפ עשיטנעגילעטניא ךיוא ןענַײז עכלעוו ,גנוגעוװאּב-רעט

 -עגסיוא ןצנאגניא זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא רעד ןופ גנורעּפרעקראפ יד זיא דראווָאה
 .עיזאושזרוב רעשיטסילאירעּפמיא רעד ךרוד טביראב זיא סָאװ ,ןלאעדיא ןופ טקידיײיל
 :שיניצ ןוא שיטסיליהינ זיא רע .ןטפערק עשירעפעש יד טטעגּפַא ןענַײז ןדראווָאה ןיא
 -יּפאק רעֶד דראווָאה רעטסימ ןבעל לָאז !ןּברָאטשעג ויא רעפעשאב רעד דראוָאה ראגדע}
 ףורסיוא רעד ךיז טעּב סערדא ןַײז ףא ןוא ,ןסערפעצ ךעלרעניא זיא דראוָאה "!טסילאט
 ."רעכיג בראטש,

 -אושזרוב ןופ עיצארטנעצנָאק יד טרעּפרעקראפ זיא דרָאװקער רענַא;לימ םעד ןיא ,
 -עטניא ענעי ןופ רעבָא ,עיזאושזרוב רעקידנעקנעד ןופ טקארטסקע רעד ,ץנעגילעטניא רעז
 -יּפאק רעה, םאּב רָאנ ,טסילאטיּפאק םענעי יצ םעד אּב טינ ןיוש ןעניד עכלעוו ,ןטנעגיל
 טסעפ ךיז טלאה רע ,עיידיא ןַײז זיא סָאד .לאטיּפאק םעד טניד דרָאװקער ,ָאי !ןיילא "לאט
 . ,טלעװ רעד ןופ ןטפערק עלא ןצונסיוא ריא ראפ טיירג זיא רע ,עיידיא רעקיזָאדרעד ןָא
 .לגוק-דרע םעד ןרעכעלעצ ןוא ןרעקרעביא עיידיא רעקיזָאדרעד ראפ טיײרג זיא רע
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 -ָאק, ."רעדראללימ-ןעיידיא, םעד ,ןסקראמ טימ ףמאק ןיא טייג רע .טלעג זיא עיידיא ןַײז
 !רימ ראפ רעזָאלצראה טסיב וד !רעדראילימ ןעיידיא -- דרָאװקער טענַײט --!סקראמ ענעל
 ,ףמאק-ןסאלק ןגעװ עיידיא רעוָאלגנונעּפָאה ןַײד טימ רעטעברא םעד טפאלקשראפ טסָאה וד
 ..."ָאי !ןעילרפאב םיא לעװ ךיא ןוא

 ןלאיצָאס םעד ןשירפּפָא ליװ סָאװ ,"טסילאעדיא , רעשיטסילאטיּפאק ןימ א -- ָאזלא
 ןקעמסיוא זיא עיידיא ןַײז .רעדײס-ןבעל ןשיטסילאירעּפמיא ןופ עזאב רעד ףא םויּפָאטוא
 עלאיצָאס יו ,רעמ טינ ןעוועג קידנעטש זיא -- דרָאװקער טגָאז -- ףמאק-ןסאלק, .ףמאק-ןסאלק
 טמענ רע ןוא ."ןשטנעמ ןופ גנופאלקשראפ עטסקיטכערטרעדינ עמאס יד זיא סָאד .סעליּכער
 יד .רעטעברא םאב קנאדעג ןוא ליפעג םעד ןרידיוקיל ךרוד ףמאק-ןסאלק ןפאשֿפָא ךיז
 ,רע לי -- ור ןַײז לָאז .עיצאדארגעד עלאיצָאס -- זיא ,טדַײל דרָאװקער רעכלעוו ףא ,קנערק
 -סילאטיּפאק עטלייטרוראפ טױט םוצ ,עטרעטאמעגסיוא יד רע טרעּפרעקראפ טימרעד ןוא
 .ןסאלק עשיט

 זיולב זיא ןוא סָאבעלאב ןראפ רענעלק זיא רעכלעוו ,ןטָאש סדרָאװקער טייג טָא ןוא
 ןטָאש םעד טפראוו סָאװ ,טקעיּבָא רעד ָאד ןיא סע לפיוו ףא ,קידסעשָאמאמ ליפױזַא ףא
 טימ ,טנעה סווָאסיײא ןענַײז סָאד .ןעניײראּפָארּפ עלעג יד ןופ רעריפ רעד ,סקָאװ זיא סָאֶד
 .עקיטיײנ םיא ראפ סָאד טוט םזילאטיּפאק רעד עכלעוו

 -ניא רעשיטסילאירעּפמיא רעד ןופ ןלָאװמיס ןענַײז ןרוגיפ-ץנעגילעטניא ַײרד עלא יד
 ןרָאטאזינאגרָא יד ןָא םעקיונ ָאד ךיז זיא רענידָאג .ןטכיש ערעדנוזאב עריא ןוא ץנעגילעט
 : .עמָאכלימ רעשיטסילאירעּפמיא רעד ןופ

 ,,רעוט-ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ,סענַרָאט זיא סָאד .רוגיפ עטרעפ יד ךָאנ טבַײלב
 רעקידנעמוק ןופ גנונעכייצ א זיא סענרָאט .ץנעגילעטניא רעשיראטעלָארּפ ןופ לָאװמיס רעד
 .רעראּבקנאד א זיא לאירעטאמ רעד שטָאכ ,ךיילב ךָאנ זיא גנונעכייצ עקיזָאדיד .ץנעגילעטניא
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 ץנעדנעט א סיורא ןוַײװ עכלעוו ,יד רעסיוא ,סרענידָאג ןטנעגילעטניא עלא טאמיק
 ּוװ .טשיוטנא ןענַײז ייז .ןעגנומיטש-עדירעי טיִמ ןעגנורדעגּכרוד ןענַײז ,גנורעגנייראפ ןופ
 ?טַײקטשױטנא רעד טָא ןופ ןעלצרָאװ עלאיצַאס יד ןענַײז

 "טייקכעלקריוו רעשימָאנַאקע רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןא יװ ,םזימיסעּפ , לקיטרא ןַײז ןיא
 רעד ןיא טמָארטשעגכרוד טאה סָאװ ,םזימיסעּפ ןקיזָאלגנונעפַאה םעד וַאנאכעלּפ טריזילאנא
 ,רעײטשרָאפ עטסעב עריא ןופ ליפ טרירעגנָא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ץנעגילעטניא רעשיסור
 .-אשט) ןרָאי רעק-40 ,רעק-20 יד ןיא ןיז עקידנעקנעד עריא סעווצא רערעטיב טימ טזַײּפשעג
 יד ןופ עליפא ןעגנומיטש יד ןיא טלצרָאװעגנַײא ךיז ,("רעגלָאֿפכָאנ רעגנוי ןַײז , ןוא וועיאדא
 טינש סיקסנעּפסוא בעלג ןופ ןטסיקלָאפ ּפיט םעד ףא רעטעּפש ןפורעגּפָא ךיז ,ןליפָאנאיוואלס
 .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ ךָאנ ,טסעפ סע טלעטש װָאנאכעלּפ יװ ,םעדָאפ םעד ןגיוצעג ןוא
 ןענַײז ָאד שטָאכ ,גנונַײשרעד עשיסור-ןייר ןייק טינ זיא סָאד זא ,טרעלקרעד וװָאנאכעלּפ
 ןעועג ךיוא ןענַײז םזימיסעּפ ןופ ןטנעמעלע זא ,טזַײװרעד רע .ןסנאוינ עלאנָאלצאנ ןאראפ
 -לעה ןופ ליפשַײב םעד טגנערב ווָאנאכעלפ) רעדנעל ערעדנַא ןופ עטסנטיהשעגרָאפ יד אב
 םעד קיוודויל ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא ךַײרקנארפ ןיא טּבעלעג טָאה רעכלעוו ,יצעוו
 ,(ןטַײצ סנט5

 ?םזימיסעּפ ןקיזָאדמעד ןופ לאווק רעד זיא עשז ּוװ
 ,רעײטשרַאפ-עּפורג רעדעי ןופ ןוא טַײצ רעדעי ןופ םזימיסעּפ םעד קידנדיישרעטנוא

 ,ךיז טלצרָאװ רע .םזימיסעּפ ןקיזָאדמעד ראפ גנורילומרָאפ עניימעגלא- ןא ווָאנאַכעלּפ טניפעג
 ןעגנורעדָאפ ןוא ןטַײקכעלגעמ יד ןשיװצ "רעש, רעד ןיא ,ןװָאנאכעלּפ טול
 .ןופ ןעגנורעדָאפ ןוא ןטַײקכעלגעמ יד ןשיװצ ןוא ץנעגילעטניא רעד ןופ
 ןיוש ךיז ראפ טָאה ףָאזָאליפ רעשיטסימיסעּפ רעד וועיאדאאשט ןסאמ יד ןופ ןוא טַײצ רעד
 -ענּפָא טַײװ יוזא דליב עקיזָאדסָאד ןעזעג טָאה רע ,עּפָארײא-װערַײמ ןופ דליב סָאד טאהעג
 טנעקעג זיולב וויטקעפסרעּפ עכַײר יד טָאה םיא זא ,דנאלסור רעקיטלַאמעד רעד ןופ טלייט
 -לעזעג יד ןעזעג טינ טָאה רע ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינרָאג ךיז טָאה רע -- םירוסיי ןפאשראפ
 -יוויצ ןופ ךייה אזא וצ ןכיירג ןענעק לָאז דנאלסור עכלעוו ךרוד ,סעּכױק-געוװאּב עכעלטפאש
 שיגָאלָאיב ןענַײז ןסור יד זא ,טלָאמעגסױא רעבירעד ךיז טָאה רע .רוטלוק ןוא עיצאזיל
 -סיוא ןוועיאדאאשט טָאה ןבעל עשידנעלסור סָאד ,רוטלוק עקידװערַײמ א ןפאש וצ קיייפמוא
 וועיאדאאשט טָאה סָאװ .ןבַײלב יוזא זומ סָאװ ,רָאטקאפ רעכעלמיטנגײא ןא יװ ,ןעזעג
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 -לוק רעקידװערַײמ רעד ןופ טרעטסַײגאב קידנעַײז ןיילא ,דנא?סור אזא ראפ ןַאט טנעקעג
 .טלצרָאװעגנַײרא טינ--עִיּפָאזָאליּפ רעשיטסימיסעּפ ןַײז ןיא ןעקניז וצ ןבילבעג םיא זיא ?רוט
 -סיוא אזא .ןדָאב ןקידוערַײמ םעד ףא טצנאלפעגרעביא טינ ,ןעגנוגנידאב עשיסור יד ןיא
 -סיוא ןוא ןןטַײקדלימ םוש ןייק ןָא ךיז טלָאװ וועיאדאאשט, .םזימיסעּפ טפאׁש טַײקיזָאלגנאג
 -אלס יד ךעַײש זיא סָאװ .טַײקיטײנמוא עגולק סלא טנעקרענַא -- וװָאנאכעלּפ טגָאז -- ןדייר
 עקאט ךיז ןּבָאה יז שטָאכ זיא ,ןרָאי רע-40 יד ןֹופ סעקינװערַײמ יד ןוא ןליּפָאנאיוו
 רעייז ןופ ןעגנוגנערטשנָא עלא טימ ןוא עמַאשענ רעד ןופ ןטפערק עלא טימ טסַײלפעג
 ןעגנּוװצעגנַא לָאמניײא טינ רעבָא סָאד ייז ךיו טָאה ,ןייטשראפ אזא ןופ ךיז ןדנעוװּוצּפָא קיגָאל
 -קלָאפ יד רעסיוא ןליפ וצ ךיז ןעמוקעגסיוא ייז זיא לָאמנייא טינ ןוא ןליוו רעייז ןגעק
 עי .(6 (.ד .כ--ויסרוק סווַאנאכעלפ) ףשינעפרעדאב

 רעייטשרָאפ ענעדיישראפ אב טריטאטסנַאק ווָאנאכעלּפ עכלעוו ,םזימיסעּפ םינימ עלא יד
 -ץנעגילעטניא ערעדנוזאב ןופ רעייטשרַאפ אב ,רעדנעל ענעדיישראפ ןוא ןטַײצ ענעדיישראפ ןופ
 ןשיװצ ץנאטסיד יד :עביס ןייא ןוװָאנאכעלּפ טול ןבָאה םזימיסעּפ םינימ עלא יד -- סעּפורג
 ןעמעטסיס עכעלגעמ ןוא עקידנריטסיסקע יד ןוא ןטכיש-ץנעגילעטניא עקיזָאדיד
 טנעגילעטניא ןוװיסערגָארּפ םעד ןשיװצ טקילפנַאק ןַײז סע לָאז .ןּבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ
 עשיזיפאטעמ-שיטסילאעדיא ןַײז סע געמ ,(יצעוולעה) גנונעדרַא רעקידנריטסיסקע רעד טימ
 םזימיטּפָא רענעבירטעגרעביא רעדָא ,(וועיאדאאשט) רעקלעפ ןופ לריוג ןגעוו ןעגנולעשרָאּפ
 -יקסאמ רעדָא ,(ןליפָאנאיוואלס) קלָאפ םענעגייא ןופ גנוריזילאעדיא ןוא עיצאזישיטעפ בילֹוצ
 עלאדָאעפ-שיראצ יד ןופ טַײקטסעּפ רעד אב. ,קלָאפ םענענאטשענּפָא םוצ גנוטפעהאב עשיל
 .דלאּביו ,םזימיסעּפ ןעמוק טאטלוװער ןיא טעװ סנייא ץלא -- ,(יקסנעּפסוא) "ןטנעמאדנופ,
 "לרעטירק ןטמיטשאב, א וצ ןעװעטנורגרעד ךיז ןענעק טינ טעװ ץנענילעטניא עקיזָאדיד
 רעד ."טַײקטסּוװאבמוא רערעװש, ןופ ,סנטסקינייװ ,ןעילרפאב יז לָאז סָאװ - ,(ווָאנאכעלּפ)
 -נערב סעביס ענעדיישראפ ָאד ןענעק רעבירעד .ןעזסיורָאפ ןענעק טינ ןופ טמוק םזימיסעּפ
 ןענעק ,רעקנעד עכעלצעזנגעק לארטעמאיד ייווצ .טאטלוזער ןּבלעזמעד ןוא םענייא וצ ןעג
 ןופ ןבעל סָאד טרעלקרעד טָאה וועיאדאאשט, .גערב ןבלעזמעד ןוא םענייא וצ ןעמוק
 ןעקנאדעג עקידקעּפָאס טימ גנורעלקרעד אזא קידנצנאגרעד ןעגנּויושנַא ענַײז טימ קלָאפ
 -רעד טָאה יקסנעפסוא .עסאר ןגעוו .ה .ד ,"טולב, סקלָאפ םעד ןופ ןטפאשנגייא יד ןגעוו
  ןשיסור ןופ גנּוױשנָא-טלעװ יד ,ןבעל ןַײז טימ קלָאפ ןופ ןעגנּויושנָא יד טרעלק
 ,טנעַאנ רעייז זיא יקסנעפסוא .טעבראדרע ןופ ןעגנוגנידאב יד טימ--רעיּפ
 ןופ עִיפַאזָאליפ רעשיטסילאִירעטאמ רעד וצ ,קינזטסּוװאבמוא עליפא שטָאכ
 ןופ רָאטװא םעד ןגעקטנא עלַײמ עסיורג ןַײז ןענאטשאב זיא םעד ןיא ןוא .עטכישעג
 טָאה ןיילא רע שטָאכ ,(.ד .כ-- ןוועיאדאאשט ןופ טסייה סָאד) "ווירב ןשיפָאזָאליפ, םעד
 טָאה יקסנעפסוא לַײװ ןוא .(: "עלַײמ רעלאסָאלָאק רעקיזָאדרעד טימ טצונאב טינ עליפא ךיז
 טאטלוזער ןיא םיא וצ ךיוא זיא ,"עלַײמ רעלאסָאלָאק ,רעקיזָאדרעד טימ, טצונאב טינ ךיז
 -איד א' ,וויטקעּפסרעּפ עשירָאטסיה יד ןייטשראפ קיטכיר א ,ירעטירק רעטסעפ א טינ ןעמוקעג
 יד ןיִא טעװעמאהעג ןבילבעג זיא רע -- ןסעצַארּפ עשירָאטסיה יד ןעמענאב שיטקעל
 .עסאמ רעשירעױּפ רעָארג רעד עייגענעב טמיטשעג שיטסימיסעּפ רעבירעד ןוא ןעגנוגנידאב
 -סוא ןשיװצ ץענערג רעד ןרָאװעג טשיװעגפָא גנומיטש-טנורג ןופ ןעניז ןיא זיא םורא יוזא
 זיא םזימיסעּפ סוועיאדאאשט .טסילאעדיא םעד וועיאדאאשט ןוא טסילאירעטאמ םעד יקסנעּפ
 -עִיפָאזָאליפ רעשיטסילאירעטאמ ןופ "עלַײמ עלאסָאלָאק, יד טלעפ םיא ,סיקסנעּפסוא יװ ,רעפיט

 רעבָא, :טגָאז ןוא רעטַײװ װַאנאכעלּפ טייג ,טזימיסעפ סוועיאדאאשט קידנריזילאנא
 -יסעּפ ןימ רעדנא ןא זדנוא אֹּב ףוא טמוק (.ד .כ--1895 ןיא ןרָאװעג ןבירשעו זיא סָאד) טציא
 סָאװ טנורג םעד ףא גנוריזיעּפָארײא עשימַאנָאקע יד זדנוא אב ןעמ טנייוואב טציא .םזימ
 וצ ּוָאנאכעלּפ ךיז טעדנעװ קיסַײב ןוא ..."קלָאפ ןופ דנאטשליווו םעד טרענעלקראפ יז
 טגָאיעגרעביא טָאה גנולקיװטנא עשימַאנָאקע יד; :ןטסימיסעּפָאענ עקיזָאדיד
 .-רעטניה ןבילבעג טַײז ריא ןוא ,קנאדעג רעַײא ןופ גנולקיװטנא יד
 טינ רָאג-!ןרעױדאב םוצ-טציא ןױש ,טַײקיטײנמוא סלא קילעטש
 טַײרש ,"!טינ ךירק, ךַײא וצ טַײרש ןבעל עשיסור סָאד סָאװראפ טָא .עגולק ןײק
 טַײז ריא .ףָאס א ןָא ןטעברא ןעק שטנעמ רענעטירשעגרָאפ ךעלקריוו רעדעי ןעוו ,טציא
 ,(6 (.ד .כ--וויסרוק סווָאנאכעלּפ) ."דלוש רענעגייא רעַײא בילוצ ןשטנעמ עקירעביא

 .1925 גאלראפ-עכולעמ ,סלעגנע ןוא סקראמ טוטיטסניא ןופ עבאגסיוא .147 .ז ,} דנאב ,וָאנאכע,ּפ (1
 ,152--151 .ז .ז ,ןטרָאד (2
 ,159 .ז ,ןטרָאד (3
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 ןפורסיורא ךָאנ ןעק וועיאדאאשט "שטנעמ רעקירעביא רעד --ךיז ןטַײּב ןטַײצ
 -ידנריטסיסקע רעד ןופ סיורָאפ ְךָאד טייג עיידיא ןַײז לַײװ ,עיטאּפמיס זיא סע עכלעוו א
 טלופעגרעביא זיא וועיאדאאשט ,ןרעװ טצונעגסיוא טינ ןעק יז שטָאכ ,טַײקכעלקריװ רעק
 םענופ רענגעק יד רעבָא .םעטסיס עשיפָאזָאליפ עשלאפ א טָאה רע שטָאכ ,ןליו ןטוג טימ
 ןענַײז ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ףָאס ןיא ךיז טעדנעװ ווָאנאכעלּפ עכלעוו וצ ,םזילאטיּפאק
 .קירוצ עטכישעג רעד ןופ דָאר יד ןעיירד ןליו ייז סָאװ ,ראפרעד "ןשטנעמ עקירעביא,
 קירוצ טריפ םזימיסעּפ רעייז ,לדנרעק ןראבטכורפ םוש ןייק טינ טגָאמראפ םזימיסעּפ רעייז
 ."ייסאר , רעשיװָאמָאלבָא רעטלא רעד ןיא

 ,ערעדנא ךָאנ ןוא ,טריטיצ ווָאנאכעלּפ ןֿכלעװ ,"רעגלָאפכָאנ רעגנוי ןַײז, ,וועיאדאאשט
 -נריטסיסקע-שירָאטסיה רָאנ ,ןרעטקאראכ עטכארטראפ שירעלטסניק ןייק ןעוועג טינ ןענַײז
 טול ןוא .ןטנעמוקָאד עשיגָאלָאעדיא ןיא טריסקיפ זיא גנוױשנָא-טלעװ רעייז .ןרוגיפ עקיד
 -יטשינ רענולק, ןוא "טַײקירעביא,, רעייז ןגעוו ווָאנאכעלּפ טעּפשימ ןטנעמוקָאד עקיזָאדיד
 .ירעטירק סװָאנאכעלּפ טימ ןייגוצ ךיוא רימ ןענעק ןרעטקאראכ עשירעלטסניק וצ ."טַײק
 -ידָאג םערָאװ .עמעט רעזדנוא טימ ןדניבראפ סוװָאנאכעלּפ ןעקנאדעג עקיזָאדיד רימָאל זיא
 -יסעּפ טנורג ןיא זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא רֶעד ןופ םעלבָארּפ יד ךיוא ךָאד טלדנאהאב רענ
 ךיז ןשיװצ ךיוא טָאה ןוא ןעגנויצאב עכעלטפאשלעזעג יִד ןיא טינ ךיז טריטנעִירָא ,שיטסימ
 טגנערטש רענידָאג ."ןטַײקיטײנמוא עגולק ןייק טינ רָאג ןיוש , רעדָא *ןטַײקיטײנמוא עגולק,
 ןָא ךיי טגנערטש רע .טנעגילעטניא "ןקיטײנ, ןוא "ןגולק, םעד ןעניפעג וצ ןָא ךיז
 ,ךיז טייטשראפ ."טַײקכעלנעזרעּפ עקידנעקנעד-שיטירק,יד ןריפסיורָאפ ןוא ןריטיליבאהער
 גלָאפ זיא ןרעדנא םֹוצ םענייא ןופ -- יקסוועשטירק ןוא יקסנעּפסוא ,ץיט ןוא וועיאדאאשט זא
 רעבָא .עכָאּפע יד טינ ןוא ןעגנויצאב עלאיצַאס יד טינ ,עוויוװס יד טינ :גנאָג א רימ
 -שילאקאינאמ וצ ןעגנאגרעד זיא סָאװ ,"טַײקיטײנמוא, אזא טקנוּפ זיא ץיט טסינומָאק רעד
 -מעק םענופ ןסָאלשעגסיױא ךיז ןְבָאה עכלעוו ,רעגלָאפכָאנ ענַײז ןוא וועיאדאאשט יװ ,טַײק
 םוצ ךיז ןרעטנעענרעד ןַײז טימ יקסנעּפסוא יװ טקנוּפ ןוא .ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשירעפ
 טָאה יוזא ,ןוועיאדאאשט ןגעקטנא "עלַײמ עלאסָאלַאק, א טָאה ןעקנעד ןשיטסילאירעטאמ
 -יפיס עקיטסַײג, יד ןגעקטנא "סעלַײמ עלאסָאלָאק , ,"רעקיטנעצָארּפ 60, רעד יקסוועשטירק
 טנורג ןיא זיא עיירעלאג עשיטנעגילעטניא סרענידַאג .בליז ארעוו ןימ םעד ןופ "רעקיטיל
 -ירק ּפיט רעד סיוא ךיז טלײט ריא ןופ רעבָא ,"דנאר, ןפא טייטש ןוא "עקירעביא, ןא
 .טנעגילעטניא "ןגולק, ,"ןקיטיינ, א ןופ דליברָאפ םעד ןבעג סע ףראד רעכלעוו ,יקסוועשט

 -רעד רענידַאג זיא ,"ןטַײקיטײנמוא עגולק, יד ןופ עמָאשענ רעד ןיא קידנפיטראפ ךיז
 ןרעװ ייז ןופ שּפיה סָאװ) ןדלעה עטנעָאנ םיא עלא יד וצ טָאה רע זא ,וצרעד ןעגנאג
 קיטַײצכַײלג ךיז טָאה ןוא "רעכיג בראטש, ןפורעגסיוא (עביל טימ טנכייצעג םיא .ךרוד
 ָאד ןענַײז סע זא ,ןזַײװאב ןעמונעג טָאה רענידָאג ."עקיטיינ, יד ןופ עמעכס יד טנכיײצעגנָא
 .רָאד רעדעי ןיא ןעוועג ןענַײז ייז יװ טקנוּפ ,"עגולק עקיטייָנ,

 -טא ןייא ןוא .טַײצ ןייא ןיא טבעלעג ןבָאה "ןטַײקיטײנמוא עגולק, סֹווָאנאכעלּפ
 .עכָאּפע רעטייװצ א ןיא ןבעל "דנאר ןפא ןרוגיפ , ןוא ןטנעגילעטניא סרענידָאג ,רעפסָאמ

 ןופ ןוא עכָאּפע-וועיאדאאשט רענעי ןופ ןטכיש-ץנעגילעטניא יד לייט סָאװ ,סעִיניל-טּפיױה יד .
 טינ ןענעק "ןטַײקיטײנמוא .עגולק, ערעזדנוא סָאװ ,םעד ןיא ןעייטשאב ,טַײצ רעזדנֹוא
 ןוא רוטלוק ןַײז טימ זיא וועיאדאאשט סייב ,גנולקיוטנא עכעלטפאשלעזעג יד ןגָאינָא
 טָאה רע לַײװ ,ראפרעד עקפאד "ןשינעפרעדאב-קלָאפ יד רעס'יוא, ןענאטשעג לאעדיא
 סנטשרע םעד ַײלָאקינ ןופ ןעגנוגנידאב עוויטאורעסנָאק יד .טַײצ ןַײז טגָאיעגרעבירא
 עקידנעקנעד וװיסערגָארּפ יד טַײקיטעט וצ ןוא קורדסיוא םוצ ןעמוק ןזָאלעג טינ ןּבָאה ןטַײצ
 רעד ןופ םזימיסעּפ רעד .םזימיסעּפ ןשיװעיאדאאשט םעד ןפורעגסיורא טָאה סָאד .ןטפערק
 טַײצ רעזדנוא ןיא ץנעגילעטניא ,רענעדנובראפ טינ טאיראטעלַארּפ ןטימ ,רעשיטסילאעדיא
 ןופ רעבָא ,"טַײקכעלצונמוא,, ןופ ליפעג ןופ ךיוא טמוק ןעגנוגנידאב עשיטעווַאס יד ןיא ןוא
 --"ןשינעפרעדאב-קלָאפ, יד ןופ ןיײט שפ ָא ןופ טאטלוזער א זיא סָאװ ,טַײקיטײנמוא אזא
 -לעראפ ןיוש יד רעדיילק עריא ןופ ןעלסײרטּפָא טינ ןעק ץנעגילעטניא יד סָאװ ;םעד ןופ

 ,פמע ט ןקיטיינ םעד ,טַײקלענש עקיטיינ יד ןזַײװסיױרא טינ ןעק ןוא ןלאעדיא עטרע
 ןײטשּפָא עקיזָאדסָאד טָא זיא ןרענידָאג אב .טאיראטעלָארּפ ןופ ןכייה יִד וצ ןרעטעלק םאב
 -רעד רעלאטאפ ןוא גנושיוטנא ןיא טקיהדעגסיוא עליכטאכעל "ןשינעפרעדאב-קלָאּפ , יד ןופ
 עכלעוו ,קורד ןשיטסילאירעּפמיא ןופ טפארק רעקידנסקאוונָא ץלא רעד ןגעק טַײקנגָאלש
 רעמינעפ עלא ןופ טכאמ ,טַײקכעלנעזרעּפ עוויסערגָארּפ לארעביל יד ןצנאגניא טשטעווקעצ
 זיא סָאד -- ,("ןגעקטנא גָאט,;) "ןרוגיפ , עשיטאמָאטװא -- ןשטנעמ עלא ןופ ןוא "ךעלטערּב,
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 יד ןופ ןײטשּפָא עקיבלעזסָאד ןיוש טרעװ םעדכָאנ ןוא ;דָאירעּפ עִיצילָאװער-ווערע רעד
 דָאירעּפ-גנולעטשפוא ןופ .,גירק-רעגריב ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא ןזיוועג "ןשינעפרעדאב-קלָאפ
 ץנעגילעטניא רעד ןופ קָאטײװ רעד טעליוב טרעװ סע ןעוו ,עכָאּפע-עיצקורטסנָאקער ןוא
 קיטנַאמָאר-גנושיוטנא יד ;('סקיּב ןטימ שטנעמ רעד,) טַײקטריטנעִירַא טינ ןופ לימעג ןּבילוצ
 עכָאּפע עיצקורטסנָאקער ןיא טַײקירעביא ןיד ;(ץיט טסינומָאק) דָאִירעּפ-גנולעטשפוא ןיא
 .("רעכיג בראטש, ןיא ערעדנא ןוא בליז ארעוו)}

 -יסעּפ םעד ןופ גנווילומרָאפ עשירעלטסניק עקידרעטַײװ א ,םורא יוזא ,טיג רענידָאג
 רעזאושזרוב רעד ןופ ץנעגילעטניא רעד אב ָאד זיא סָאװ ,"טַײקירעביא , ןופ ליפעג ןוא םזימ
 ןפיוא םושעּב ךיז ןטלָאװ רימ בוא ןוא .ןייטש טינ ַײברעד טבַײלּב רע רעבָא .עִיצאמרָאפ
 ןופ סיוש ןיא לָאז טינש סוועיאדאאשט ןופ ץנעגילעטניא יד זא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ
 -געמוא ןעוועג טלָאװ סָאד לַײװ ,ןריוּבעגרעביא ןוא טנוזעג ןרעװ עכָאּפע רעװעַײלָאקינ רעד
 יד ןעפאשאב רעבָא רימ ןענעק ,ןשינעטלעהראפ עלאיצַאס יד ןיא עִיצילָאװער א ןָא ךעל
 ,סלאפנלא - עכַאּפע רעזדנוא ןיא ּפיט-ץנעגילעטניא םענופ "עיצקורטסנָאקער , ראפ עלומרָאפ
 סָאװ ,סעינעמ עשיטילָאּפ ןוא עלאיצָאס ,עויטקעיבַא עלא ּפָא עכָאּפע רעזדנוא ןיא ןלאפ
  ךיז "ץנעגילעטניא רעקידנעקנעד שיטסילאלרעטאמ , ןוא רעוויסערגָארּפ רעד ןרעטש ןלָאז
 -רעדנאנאפ יד ,ןעגנוגנידאב עשיטעווָאס יד ."ןשינעפרעדאב-קלָאפ , יד ראפ קיטיינ ןליפרעד
 עטסערג יד ןפאש ,ןטנָאזירָאה עלערוטלוק ןוא עשימָאנַאקע ,עלא;צַאס עטיירב ןופ גנולקיוו
 -ראפ עכלעוו ,רוטארעטיל רעזדנוא ןוא .ץנעגילעטניא רעשירעפעש רעד ראפ טַײקכעלגעמ
 םעד ןופ זילאנא ןטימ טסייה סָאד ,ןיילא ךיז טימ סָאמ רעסיורג א ןיא לאלכיב ךיז טמענ
 -ַאדיד ןזיװעג טינ טלָאװ יז ןעו ,טקיטכעראב טינ ןעוועג טלָאװ ,רעטקאראכ-ץנעגילעטניא
 טלָאװ רוטארעטיל יד .ץנעגילעטניא רעוויסערגָארּפ-לאָיצָאס רעד ראפ ןטקנוּפ-גנאגסיוא עקיז
 ןרעקירדסיוא יד טינ ןוא טַײקכעלק ריװ רעד ןופ לגיּפש רעד טינ ןעװעג טינ טלַאמעד
 : .עִיגָאל ָאע דיא רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ

 ץנעגילעטניא ןופ םעלבָארּפ רעד ףא קֹוק סרענידָאג ןופ "עלַײמ עלאסָאלַאק, יד
 טוװּורּפ רע סָאװ ןוא טכיש ןקיזָאדמעד ןופ עיצײלָאװע .יד טעז רע סָאװ ,םעד ןיא טייטשאּב
 יקסוועשטירק .סיורָאפ ץנעגילעטניא יד ןגעוואב עכלעוו ,סענישזורּפ עלאָ;צַאס יד ןּפאטנָא ןיוש
 ןוא ףמאק םוצ ךיז ןטפעהאב טמוק סָאװ ,טנעגילעטניא םעד ןופ עיצאראלקעד עקידעבעל יד זיא
 רעד ןיא "ןריובעגרעביא, טרעו סָאװ ,טפאשלעזעג רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ גנּויוּב רעד וצ
 | ,טַײצ "רעגנוי,

 ו
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 ךרוד טַײצ עצנאג יד טכאמ ןיילא רענידָאג ךיוא רָאנ ,עיירעלאג-ןּפיט יד רָאנ טינ
 -ידָאג .םזימיטּפָא ןשיטסילאנָאיצאר וצ םזימיסעּפ ןוויטַיוטניא-לענָאיצַאמע ןופ עִיצילָאװע ןא
 ןטַײצ יד ןופ םזימיסעּפ ןטנשראיעג םעד ןפמעקאב וצ ןָא ךיז טגנערטש טקעלעטניא סרענ
 טריפ עיירעלאג-ןפיט רעד רעּביא ןוא ךיז רעביא טעברא עשיטירק יד ."ןגעקטנא גָאט, ןֹופ
 עקנידרוס יד רעטנורא טסַײר ,ןטלעװ-סעשַאמשאהנייב עשיטסימיסעּפ יד ןופ סיורא ןרענידָאג
 ןַײז ןופ טסימיסעּפ םעֶד ןלײטּפַָא טפלעה ,לכיימש א סיורא םיא אב טפור ,לדיפ ןַײז ןופ
 -עגייא ןַײז ןיא ןטָאש ןקילָאמא םוצ ןפורסיורא םיא טסיוטש -- !רעדנּוװ ,ָא -- ןוא ,טקעיבוס
 רעביא טעברא עשיטירק עקיזָאדיד ןוא !"רעכיג .בראטש,-- רָאטקיװ ּפיט םוצ -- קאזטיוה םענ
 ןרעפיטראפ וצ ךיז טַײקכעלגעמ יד ןרענידָאג טיג ףָאטש-ןטנעגילעטניא םעד רעביא ןוא ךיז
 ןוא - עיזאושזרוב רעד ןופ "ןערטנעצ עקיטסַײג, עקיזַאדיד טָא ןיא -- סדרָאװקער יד ןיא
 .סעלאד רעייז ןזַײװאב

 -רעביא רעד בילוצ ,ףורא-גראב םעד טָא בילוצ ,עִיצילַאװע רעקיזָאדרעד בילוצ טָא
 -נעענ ץלא עיירעלאג-ןּפיט סרענידָאג טרעוו -- םזימיסעּפ ןשיטנעגילעטניא םענופ גנושרעהאב
 ןעניפעג סערעטניא רעמ ץלא טעװ ,רעזעל-רעטעברא רעד ,רע .רעזעל-רעטעברא םעד רעט
 -נָאק ןוא טפייטשראפ ליפוצ ץלא ךָאנ טבַײלב עטצעל יד שטָאכ ,גנולייצרעד סרענידָאג ראפ
 רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ ,טקעריד שזאּפיט-רעטעברא םעד ןופ טרעטַײװרעד ליטוצ ,טריסנעד
 ,ג .ד .א קיסקעל

 ,עגארפ יד גנירעמ טלדנאהאב "טא;ראטעלָארּפ רעד ןוא טסנוק יד ,, לקיטרא ןַײז ןיא
 -עג טָאה רע ןעװ ,טַײצ רעד ראפ) רענרעדָאמ רעד ןופ ּפַא ךיז ןרעק רעטעברא יד ַײמעל
 -יסעּפ ףיט א טָאה טסנוק ענרעדָאמ יד ..., :סָאד טרעלקרעד רע יװ ,טָא .טסנוק (ןבירׂש
 . טינ א טימ טּפאועגכרוד ןיא טא:ראטעלָארּפ רענרעדָאמ רעד רעבָא .רעטקאראכ ןשיטסימ
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 ;םזימיטּפָא טימ סיוא ךיז טנכייצ סאלק רערענָאיצילָאװער רעדעי .םזימיטּפָא ןפיט רעקינײװ
 ןייק ,ךיז טייטשראפ ,טָאה סָאד .בראפ רעזָאר ךעלרעדנּוװ א ןיא עקיטפנוקוצ סָאד ...טעז רע
 ןעק רעפמעק רערענָא;צװילָאװער א .םזיּפָאטוא זיא טינ ןרעסָאװ א טימ טינ סעכַײש םוש
 -ענָאיצילַאװער א ןיא רע רעבָא ,ףמאק ןופ ןסנאש יד ןגעװּפָא ןפיוא ןרעטכינ עמאס ןפא

 -רעביא וצ טַײקיײפ ןַײז ןיא טגַײצעגרעביא טסעפ זיא רע סָאװ ,ףאפרעד רָאנ רעפמעק רער
 ןא ,קיניזטסּוװאב-ןסאלק זיא סָאװ ,רעטעברא רעדעי זיא ןעניז םעד ןיא .טלעװ יד ןכאמ
 טּפעש גנונעפַאה עקיזָאדיד ןוא טפנוקוצ רעד ןיא גנונעפָאה רעלופ טימ טקוק רע :טסימיטּפָא
 סיוא ךיז טנכייצ ,טסנוק ענרעדַאמ יד ,טרעקראפ .טַײקמערָא רעקימורא רעד ןופ עקפאד רע
 עשירעלטסניק יד סָאװ.,טױנ רעד ןופ גנאגסיוא אזא טינ סייוו יז .םזימיסעּפ ןפיט א טימ
 יד ןיא ןענאטשטנא זיא יז .ןגינעגראפ ןפאשראפ (טיונ רעד) ריא לָאז עריא גנורעּפרעקראפ
 טלעפ ריא ןיא ...עדירעי רעקידנאנאכָאנ רעד ןופ סקעלפער א ןיא ןוא ןזיײרק עזאושזרוב
 -עלָארּפ ןקיניזטסּוװאב ןסאלק ןראפ זיא רעכלעוו ,טנעמעלע-ףמאק רעקידיירפ רעד ןט ,לכאל
 ,(: "ןבעל ןופ טנגוט עטסכעה יד טאיראט

 ןַײז ךרוד טירט ערעוװש טימ רענידַָאג טייג ,גנירעמ טכער טימ טרעדָאפ סע סָאװ ,םעד וצ
 ןזייל ךיוא רעבָא ןעמ זומ "גנולעטשאב, סגנירעמ ןליפסיוא ףא .ייר -ןּפיט רעשיטנעגילעטניא
 זיא ּפיט רעדעי .ןצענערג עסיוועג טלעטש שזאּפיט ךיוא לַײװ ,שזאּפיט ןופ םעלּבָארּפ יד
 ןופ ,ץנעגילעטניא רעשיטסילאטיּפאק-שינכעט רעד ןופ .עוויוס רעלאיצָאס טימ ןדנובראפ
 םוצ ןוא ץנעגילעטנִיא רעשיראטעלַארּפ רעד וצ -- ץנעגילעטניא רעשיראטעלָארּפ-ןבעל רעד
 ןשיראטעלָארּפ םעד ךעַײש זיא סָאװ .רעטעברא (טרָאװ ןופ ןעניז ןטסעב ןיא) ןטנעגילעטניא
 -קיוו ביוא .ןאראפ ןיוש רוגיפ רעקיזָאדרעד ראפ ןזיקסע ןרענידָאג אב:ןענַײז ,טנעגילעטניא
 ןשיװצ ךיז טניפעג סָאװ ,ץנעגילעטניא רעד ןיא ןרעװ טנכעראפ ןענעק בליז ערע ןוא רָאט
 טימ ןוא סענרָאט ,רעלסעק שרעה יװ ,עכלעזא ןענַײז ,טַײקשיראטעלָארּפ ןוא' םזיכעווָאנעמס
 -עגוצ זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ןעמונעג ןיוש יקסוועשטירק ןשינערָאװאב עטמיטשאב
 טימ ןּפאזנָא ךיז ןוא ןסקאוו ןזָאל רעבַײרש רעד ייז לָאז רעבָא .טאיראטעלָארּפ םוצ ןעגנאג
 ךָאנ ןענַײז -- ןשרעה -- םענייא ןיא סָאװ ,סעמעכס עכיַײלב יװ ,לַײװרעד ייז ןעעז רימ ,טולּב
 ןיא ,טַײקנטלָאּפשעג ןוא םזילאודיווידניא ןופ ןכירטש עשיטנעגילעטניא יד קראטש רעייז
 ךארּפש ןוא ףוג שטָאכ ,עמַאשענ ןייק ןזָאלבעגנַײרא טינ ךָאנ זיא -- ןסענרָאט ןיא -- ןטײיװצ
 גנוטפעהאב עשינאגרָא יד ָאטינ ךָאנ זיא -- ןיקסוועשטירק ןיא -- ןטירד םעד ןיא ןוא ,ָאד זיא
 ,רעפסָאמטא רעשיטסילאיצָאס רעד טימ

 ךרוד טזַײּפשעג טרעוװ רעכלעוו ,םזימיטּפָא אזא וצ םזימיסעּפ ןשיטסילאודיווידניא ןופ
 סָאװ ,עִיצוילָאװע יד זיא סָאד -- טא;ראטעלָארּפ ןופ ןפאש ןוויטקעלַאק םעניא ןביולג םעד
 יוזא .עיירעלאג-ןּפיט רעשיטנעגילעטניא ןַײז טימ ןעמאזוצ רענידָאג ןכאמכרוד ףראד סעי
 ,..געוו ןַײז ךיז טנכייצ

 60. תוסקעוז. תןחקסמגה הע1סקגנץק8 ע חקסתס?הקעז. 1132. 1925 ן. סזק. 16 (
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 ווָאניסונ .*

 -אטעלָארּפ רעד ןופ רענאשז ןוא ליטס ןגעוו
 רוטארעטיל רעשיר

1 

 -נעצ ןיא טציא טייטש רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ןופ ןדָאטעמ יד ןגעוו עגארפ יד
 יד ןיא ךעלכאזטּפיױה טציא טײג טַײרטש רעד .טַײרטש עשירארעטיל ערעזדנוא ןופ רעט
 ןעװעג טַײרטש רעד טָא זיא ,ךעלטנגייא .עפוג רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ ןעײר
 -ָאװער רעד ןופ ןרָאי עלא ןופ ךעשעמ ןיא ןזעוו ןשירארעטיל רעזדנוא ןיא רעלארטנעצ א
 לד ןוא ןגעו יד ןיײטשאב לאלכיב ןפראד סָאװ ןיא ,םעד םורא ןעגנאגעג זיא ןוא עַיצויל
 ,רוטארעטיל רעשירעלטסניק ןופ ןדָאטעמ

 זא ,ןזַײװרעד וצ טימאב גנוריפֹורג עשירארעטיל עקיצנייא עדעי ךיז טָאה ַײברעד
 -עלטסניק ןּופ דָאטעמ רעראבטכורפ ןוא רעקיסעמצעזעג טסקיצנייא רעד זיא דָאטעמ ריִא
 -עלטסניק םוש ןייק ןעלגעמ טינ לאלכיב זיא דָאטעמ ריא רעסיוא זא ,רוטארעטיל רעשיר
 ' .רוטארעטיל עשיר

 -עלָארּפ םענופ טרעטַײװרעד רעמ ןענַײז סָאװ ,סעּפורג עשירארעטיל ערעטכער יד
 םעד ןעניד וצ טיירג קידנעטש ,ןיז טייטשראפ ,ןענַײז ייז זא ,ןרעלקרעד ןגעלפ ,טאיראט
 סָאװ ,רוטארעטיל רעשירעלטסניק ךרוד זיולב ןוט רעבָא סע ןענָאק יז רָאנ ,טאיראטעלָארּפ
 ןגעװ ערעייז טימ רָאֵנ ךעלגעמ זיא יז ןפאש

 ןבָאה ,טאיראטעלָארּפ םוצ רעטנעענ ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,סעּפורג ערעקניל יד
 -שיצירּפ א רָאנ ןפאש ןעמ ןעק רעּבַײרש עטכער יד ןופ ןדָאטעמ יד טימ זא ,טענַײטעג
 -עטיל ערענָאַיצילָאװער עטכע ,רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ זא ןוא ,רוטארעטיל עזאושזרוב
 .ןדָאטעמ ערעייז טימ זיולב ןפאש ןעמ ןָאק ,רוטאר

 טלָאװעג ןעגנוריּפורג ערעדנוזאב ןופ ןעגנוזָאל עשירארעטיל ךרוד ןעמ טָאה יוזא ןוא
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ןופ דָאטעמ םעד ןטַײבראפ דָאטעמ םענעגייא ןטימ

 ,דָאטעמ םענעגייא רעיײז ,ליטס םענעגייא רעייז טרַימאלקָארּפ ןבָאה ןעגנוריּפורג יד
 ןוא ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ,רערענַאִיצילָאװער ןופ דָאטעמ םעד ןוא ?יטס םעד יװ
 רעד ןופ רוטאנ םעצע יד ןשרָאפסיױוא טימ טקיטפעשאב קינייוו רעייז ןעװעג ַײברעד ןענַײז
 -אטעלָארּפ רעד ןופ ןסעצָארּפ-גנודליבסױא יד ןופ טראנגייא םעד ,רוטלוק רעשיראטעלָארּפ
 ןופ ןטֿפאשנגײיא עלעִיּפיצנירּפ יד טריטנַאקסיד קיניײװ רעייז ןבָאה יז .רוטארעטיל רעשיר
 ,קעליכ ןסיורג םעד טימ ךיז טנכערעג רעקיניײװ ךָאנ ןוא רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד
 ענעי טימ רוטלוק רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ ןעלצרָאװ עלאיצָאס יז ןשיוװצ ןאראפ זיא סָאװ
 -ארעטיל ענעגייא ערעייז ןסקאוועגסיוא ןענַײזיס עכלעוו ןופ ,ןעלצרָאװ עשירָאטסיה-לאָיצָאס
 .ןדָאטעמ עשיר

 ןיב סָאד - עכולעמ יד, :טרעלקרעד טָאה רעכלעוו ,רעט-14 רעד קיוודויל יו טקנוּפ
 -עלָארּפ יד זא ,ןעמעלא ןגַײצרעביא טלָאװעג סעּפורג עשירארעטיל עקיזָאדיד ןבָאה ."ךיא
 -עלָארּפ ןופ עכָאּפע רעד ןופ רוטארעטיל יד ,סעכַאּפאלַאכעל ,רעדָא ,רוטארעטיל עשיראט

 : 5 דנאב ,טפירפטַײצ
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 -נָאמעד זיולב טימרעד ,ךיז טייטשראפ ,ןבָאה ייז .ייז ןענַײז סָאד -- ,רוטאטקיד רעשיראט
 -אטעלָארּפ ןופ טַײטאב םעצע םעד ןענאטשראפ ןוא ןעמונאב ןבָאה ייז.ּפאנק יװ ,טרירטס
 ,רוטארעטיל רעשיר

 עטמיטשאב זא ,זַײװאב א ןעוװעג ךָאט ןיא ןענַײז ןטַײרטש עשירארעטיל עלא יד טָא
 .ךיז וצ ןפורעג םיא ןבָאה ייז רָאנ .טא:ראטעלָארּפ םוצ ןיילא ןעגנאגעג טינ ןענַײז רעבַײרש
 -עגסיוא ,ערעקניל רעדָא ערעטכער ערעייז וצ קיטירק ןַײז ןוא רעבַײרש ענַײז ,םיא ןפורעג
 .סעִיציזָאּפ עשירעפיולטימ-קניל רעדָא ,עזאושזרוב ןכָארּפש

 עלא ןופ רעטנעענ זיא סָאװ ,"ףעל, עּפורג רעד ןופ סעיציזָאּפ יד טינ טקנעדעג רעוו
 -לָאט ןופ ןטַײצ יד זא ,טענַײטעג טָאה עפורג יד .טאיראטעלָארּפ םוצ ןענשטשעג עקירעביא
 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טכאמעג קעזיוכ ןבָאה ייז .רעבירָאפ ןענַײז סוועינעגרוט ןוא סיָאטס
 ,ןטסילאער-רעקיסאלק ענַײז ןבָאה טעװ טאיראטעלַארּפ רעד ךיוא זא ,ןטלאהעג

 .ןעִירשעג ייז ןבָאה -- ,ןעגנוזָאל עזאושזרוב יר ןרעזאכרעּביא שינאכעמ טסייה סָאד --
 -עטיל עשיראטעלָארּפ יד .ןדנּוװשראפ ןיוש זיא ןשינעטכארטסיוא עשירארעטיל ןופ טַײצ יד
 ..ןטקאפ ןופ רָאנ רוטארעטיל א ןַײז ףראד רוטאר

 עשירעלטסניק עשיטעטניס ןגעק -- שזאטנָאמָאטָאפ םעד טלעטשעגסיורא ןבָאה ייז ןוא
 ןעוועג זיא סָאד .קרעו עשירעלטסניק עקידנריזיּפיט ןגעק -- עציקס-קינָארכ יד ןוא ,ןטנוולל ;
 עצנאג יד שיטקעלאיד ןעמענאב וצ טַײקיזָאלפליה רעיײז ןופ קורדסיוא ןא יװ ,רעמ טינ
 .ןּבעל רעזדנוא ןופ ןעגנונַײשרעד עלא ןריזעטניס שירעלטסניק ןוא ערעזדנוא טַײקכעלקריװ
 רעיײז ןופ ,םזיריּפמע ןטצענערגאב רעיײז ןופ קורדסיוא ןא יװ ,רעמ טינ ןעוועג זיא סָאד
 .ןטקאפ ענלצנייא עטרעדנוזעגּפָא ראפ ןרילוטיּפאק

 דָאטעמ ןראפ ןרעלקרעד וצ ןטקאפ ןריזישיטעפ עשירעלטסניק סָאד ןבערטש רעייז
 םעד ןענאטשראפ ןבָאה ייז קינייוװ יוװ ,ןזיורעד רָאנ טָאה רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ןופ
 ןופ רעטקאראכ ןשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאִיד םעד ןוא טאיראטעלָארּפ ןופ ךָאט ןלאיצָאס
 | ,רוטלוק ןַײז

 ןוא עיזאושזרוב רעד ךעלטנַײּפ ןעוװעג קידנעטש ןיא עפורג-"ףעל, יד סָאװ ,סָאד
 יא זיא דָאטעמ ריא זא ,טַײקרעכיז יד טצנאלפעגנַײא ריא ןיא טָאה ,םזילאטיּפאק םעד
 םעד ןופ דָאטעמ רעד ןעװעג סע זיא רעבָא ךָאט ןיא ;שיראטעלָארּפ יא ,רענָאיצײלָאװער
 ריא טיול זיִא סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשינכעט רעשיטעװָאס רעד ןופ לייט ןרעקניל רעמ
 םזיצינכעט ףא םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד םעד ןטַײּבראפ וצ ןעוועג טיירג רוטאנ רעלאיצַאס
 ,טיײקשינאכעמ ןוא

 עלא ןיא ךיז טליפ םזיצינכעט ,ןופ ןוא טַײקשינאכעמ רעד טָא ןופ לּפמעטש רעד
 ,יײז ןופ עטסקניל יד ןיא עליפא ,"ףעל ,, ןופ סעִירָאעט עשירארעטיל

 -שיטעטניס רעשיראטעלַארּפ רעד ןלעטשנגעק טווּורּפעג ךיז טָאה "ףעל , רעד סייב ןוא
 טַאה רע סייב ,ןטקאפ ןופ רוטארעטיל א ןגעװ גנוזָאל םעד רוטארעטיל רעשירעלטסניק
 ןגעװ גנוזָאל א ףא ןאמָאר ןשיראטעלַארּפ א ןפאש ןופ םעלּבַארּפ יד ןטַײבראפ טלָאװעג
 ןקיטכעראב לָאז סָאװ ,עירָאעט א ןפאש וצ ווורּפ א זיולב ןעװעג סע זיא ,סעציקס-קינָארכ
 דנאטשוצ םעד טריזירעטקאראכ טָאה סָאװ ,עִירָאעט א-- ,"ףעל , ןופ טַײקנּפלָאהאבמוא יד
 טימ ןוט וצ קינייװ רעייז טאהעג רעבָא טָאה סָאװ רָאנ ,עפוג רוטארעטיל-"פעל,, רעד ןופ
 עשיראטעלַארּפ יד עקאט טמיטשאב טרעװ סע עכלעוו ךרוד ,ןסעצָארּפ עשינאגרָא ענעי
 ,ןיילא 'ווטארעטיל

 שינאגרָא ןענַײז סָאװ ,סעּפורג עשירארעטיל עטכער טעשָאּפ יד רעדָא ,ערעטכער יד
 ןשיצירּפ ןוא ןזאושזרוב ןטימ עליפא ןוא ןכעלרעגריבניילק רעייז טימ ןדנובעגפיונוצ רעמ
 ןשירעלטסניק ןופ טַײקשינאגרָא ןוא טַײקפיט רעד ףא עגארפ יד ןפראשרָאפ ןגעלפ ,רעװָא
 ןשיטסילאודיווידניא ןפא ,טַײקכעלנעזרעּפ ןופ ןעמעלבַארּפ ףא ,טפאשרעטסַײמ ףא ,ןפאש
 ,רוטארעטיל רעד ןופ רעטקאראכ

 ,טענַײטעג רעגייטש רעייו ףא ןוא טַײז רעייז ןופ ןבָאה סעּפורג עשירארעטיל עקיזָאדיד
 לַײװ ,טאיראטעלָארּפ ןראפ ךיוא שירָאטאגילבַא ןַײז ןזומ ןצעזעג עשירארעטיל ערעיײז זא
 .רוטארעטיל ראפ סָאמ עקידנעטש ןוא עטסקיצנייא יד לאלכיב ןענַײז ןצעזעג יד טָא

 :אזא ןיימעגלא ןיא ןעוועג זיא גנוזָאל רעייז ןופ ןעניז רעד
 טימ ,ןגעו יד טימ טייג ,טנרעלעג ךיז ןבָאה רימ ןעמעוו אב ,יד אב ךיז טנרעל, --

 ..."ךָאנ זדנוא טייג ,ןעגנאגעג ןענייז רימ עכלעוו
 יד ןיא ןזיוועגסיורא סרעדנוזאב ךיז טָאה סעּפורג עשירארעטיל יד טָא ןופ קורד רעד

 רעד ןופ םָארטש ןכעלטַײהנײא ןא ןגעו ןסעומש יד ןיא ,לֹוש סיקסנָארָאװ ןופ סעִירָאעט



99 1 

 םענופ ,ןקיניזטסּוװאברעטנוא םענופ עלָאר יד ןכַײרטשרעטנוא םעניא ,רוטארעטיל רעשיסור
 .סירעילאס יד וצ ןרעייז לטיב ןיא ןוא ןטראצָאמ ןופ טלוק רעייז ןיא ,ןוויטיוטניא

 -עג ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש עקניל יד ַײס זא ,ןעמוקאב םורא יוזא ךיז טָאה סע ןוא
 גע ןיא ןענַײז סָאװ ,רעייגטימ עטכער יד ַײס ,טאיראטעלַארּפ םוצ טנעָאנ רעייז ןענאטש
 טבערטשעג ןבָאה עדייב ייז זא-- ,טאיראטעלָארּפ םענופ ןענאטשעגּפָא רעמ ןוא רעמ ץלא
 ,קאמשעג רעייז טול ןוא טלאטשעג רעייז טיול רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד ןריּורטסנָאק וצ

 ןעגניווצ וצ ?טימ ןימ א ,טאיראטעלָארּפ ןפא קורד ןוֿפ עמרָאפ ןימ א ןעוועג זיא סָאד
 /ָאז רע זא ,יוזא ןגרָאמ ןשירָאטסיה ןַײז ןפאש רָאנ ,געװ םענעגייא ןַײז ףא טינ ןייג םיא
 ענַײז ןופ ןטכענ ןשיטנעגילעטניא רעדָא ןזאושזרוב-שיצירּפ ןפא ךעלנע רעמ סָאװ ןַײז
 ,רעייגטימ

 ענלצנייא עליפא ןוא ,ןטסיסקראמ ראפ ןטלאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקיטירק ענלצנייא
 -עלָארּפ ןראפ ןעֶנַײז סע דמערפ לא:צָאס יװ ,ןענאטשראפ טינ ןבָאה ןטסינומָאק-רעקיטירק
 ,ןעלטימ ײלרעלָאק טימ טקידייטראפ יז ןבָאה ןוא ,סעִירָאעט עלא יד טָא טאיראט

 רעשיטסינומָאק רעד דאצימ טינשּפָא ןסעמע םעד ןעמוקאב ,ךיז טייטשראפ ,ןּבָאה ייז
 יו ,ןעװעג ןענַײז םזיפעל רעד ןוא לוש סיקסנָארָאװ ןעוװ ,טלָאמעד דָארג רָאנ .קיטירק
 רעקיטירק עשיטסינומָאק עקינייא ןענַײז ,טריווּואזעד ןצנאגניא ןיוש ,טכודעג ךיז טָאה סע
 רעשיראטעלָארּפ טינ רעד וצ טפאשנעגנאפעג ןיא ןלאפעגנַײרא רעבַײרש עשיראטעלָארּפ ןוא
 .סעִירָאעט ערעייז ןריצודָארּפער וצ ןביוהעגנָא שיטירק טינ רָאג ןּבָאה ןוא רוטארעטיל

 ןבָאה ייז ,"ןשטנעמ ןקידעבעל, ןגעוו גנוזָאל ןטקארטסבא ןא טקורעגסיורא ןבָאה ייז
 ,שטנעמ ןשינַאמראה א ןופ גנוזָאל ןכעלטכישעגרעסיוא ןא ןצנאגניא סעּפע וצ טדערעד ךיז
 -אכעמ ךרוד טסנוק ענעגנאגראפ יד ןעמענפוא שיטירק ןופ םעלבָארּפ יד ןטיבראפ ןבָאה ייז
 .רעקיסא;ק יד אב ךיז ןענרעל ןופ טָאבעג ןשינ

 ןבױהעגנָא ,םזיגָאלָאכיסּפ ןטימ ףמאק ןופ רעיילש ןרעטנוא ,עקינייא ןבָאה רעטַײװ
 ןא ראפ' טרעלקרעד יז ןבָאה ןוא רוטארעטיל רעשיגָאלָאכיסּפ רעדיווטעי ןגעק ןטערטסיורא
 רעדעי ןרימאלקָארּפ וצ טיירג ןעוועג ןענַײז ייז .ילרעלבירג-טסבלעז רעשיטסילאודיווידניא
 רעשיראטעלַארּפ רעד ןופ גנוכיירגרעד עקידלאווג א יװ ,לכיב-קינָארכ ןעגנולעג קיניײװ-רעמ

 קידנקרעמאב טינ ,ןערוועדעש עשיראטעלָארּפ עקידנעמוק עלא ראפ רעטסומ א יװ ,רוטארעטיל -
 -- שינעטכארטסיוא ןגעק, ;גנוזָאל-"פעל, םעד רעביא זיולב ייז ןרעזאכ ךָאט ןיא זא ,ַײברעד
 -עטיל עשיראטעלָארּפ יד זא ,עכָאנאה רעקיטכיר א ןופ עקפאד קידנעייגסיורא ."ןטקאפ ראפ
 -ילבוּפ זא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ייז ןענַײז ,טאט ןופ רוטארעטיל א ןַײז ףראד רוטאר
 -אטעלַארּפ ערענָאיצװײלָאװער-טכע קיצניא יד ןענַײז ןערנאשז עשיּפָאזָאליפ ןוא עשיטסיצ
 | .ןערנאשז עשיר

 -טילאנ, יד אב) ןשטנעמ "ןשינָאמראה , רעדָא "ןקידעבעל, א ןופ גנוזָאל םעד טָא ןיא
 אב ךיז ןענרעל, ןופ עגארפ יד ןלעטש ןשיטקעלאיד טינ ןצנאג רעייז ןיא ,("סעצווָאטסָאּפ
 עטכער יד ראפ עייצאילוטיּפאק ענעגרָאבראפ א טקעטשעג ךָאט ןיא טָאה -- "רעקיסאלק יד
 רעשיראטעלָארּפ ןוא קיטירק רעשיטסינומַאק רעד ןופ לייט א סָאװ סָאד ,רעטַײװ .רעייגטימ
 -עטיל-ןטקאפ רעד ןופ גנוטַײזאב יד סָאמ אזא ןיא ןבַײרטרעּביא טיירג זיא רוטארעטיל
 .םזיויטקורטסנָאק םעד ,םזיפעל םעד סעִיציזָאּפ יד ןבעגּפָא ,ךעלטנגייא ,טסייה -- רוטאר

 רעשיטסיצילּבופ-שיטנאמָאר ןוא רעשיפָאזָאליפ ,רעשיסנארפ-שינאירעטלָאװ ראפ ןפמעק
 איליא ןופ ,טגָאזעג סנייטשימ ,םזיסנארפ םעד ןריזינָאנאק ןסייהעג שיטקאפ טָאה -- רוטארעטיל
 טסארטנָאק םעד ,םזיטאמעכס םעד ןעַײנאב -- ןסייהעג טָאה סע .רעבמיא ארעוו ןוא גרובנרע
 סָאװ ,ּפאטע ןא ןעַײנאּב ,עטוג-טינ עזאושזרוב יד טימ םישיודק ערענָאִיצילָאװער יד ןשיווצ
 .טקידנעראפ גנאל ןופ ןיוש ,קעפָאס ילעב ,םיא טָאה רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד

 אזא ןופ עציי-לעױּפ א זיא רוטארעטיל עשיטסיצילבופ יד ַײס ,עשיפָאזָאליפ יד ַײס
 ןַײז ןקיטסעפראפ ּוצ ןטַײקכעלגעמ עקידנגונעג ןייק טינ טגָאמראפ סאלק רעד ןעוװ ,עכָאּפע
 וצ ךָאנ יז זיא ,ייטראפ א ךרוד -- סעמרָאפ עשיגָאלָאעדיא עשיפיצעּפס ןיא .עִיגָאלָאעדיא
 יד ןיא עניס םעד אב ךיז יז ןעניפעג -- ,טנעמאלראּפ ןכרוד ,עסערּפ רעד ךרוד ,ךאווש
 טימ טגנערב סָאד ןוא .רוטארעטיל רעד ףא סעבאגפוא עלא יד טָא ףורא טפראוו רע .טנעה
 טינ ,גנוטַײדאב רעלאסָאלַָאק א ןופ רוטארעטיל עשיפָאזָא/יפ ןוא עשיטסיצילבוּפ א ךיז
 .רעשירעלטסניק ךיוא רָאנ ,רעכעלטפאשלעזעג זיולב

 עשיגָאלָאעדיא ענַײז ןריצנערעפיד וצ טַײקכעלגעמ א ָאי טָאה סָאװ ,רעֶבָא סאלק רעד
 -ָאזָאליפ יד ,עסערּפ רעד ךרוד טליפעגסיוא ןרעװו סעבאגפוא עשיטסיצילבוּפ יד) סעבאגפוא
 ,טינ ךיז טקיטײנ סאלק רעד.טָא ,(.וװ .א .א סעיצוטיטסניא עשיפָאזָאליפ יד ךרוד-- עשיֿפ
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 סאלק רעד טָא .עשיטסיצילבוּפ-שיפָאזָאליפ א ןרעװ לָאז רוטארעטיל עעשירעלטסניק ןַײז זא
 ,סעּכילש-ןסאלק עקיבלעזיד סא ,סעמע ,טריפ סָאװ ,וטארעכיל עשירעלטסניק א טפאש
 יד ּפאטע םענעגעגעג םעד ןיא סא ןריפ סע סָאװ ,סענילש עשיגָאלָאלדיא עקיבלעזיד
 -עלטסניק-שיפיצעּפס ענעגייא עריא טימ סיוא יז טריפ יז רָאנ ,קיטסיצילבוּפ ןוא עיפָאזָאליפ
 ,ןעלטימ עשיר

 -ארעטיל רעזדנוא אב ,טַײצ רעזדנוא ןִיֹא סָאװ ,סָאד זיא ץלא ןופ רעקידריוװקרעמ
 ,רעבַײרש ענעי דָארג ןריפָאזָאליפ שינאירעטלָאװ אזא טריזירעטקאראכ ,קיטקארּכ רעשיר
 .טפאהלפייוצ ןטסרעמא זיא טאיראטעלָארּפ םֹוצ טפאשעוויורק עשיגָאלָאעדיא רעייז סָאװ

 ,ןעמונעג לאלכיב רֹוטלוק עשיראטעלָארּפ יד יו ,רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד
 -אטעלָארּפ רעד עייניונעב ןרירעּפָא .גנונַײשרעד עַײנ לעַיּפיצנירּפ א ךיז טימ רָאפ טלעטש
 ךיז טָאה סע יוזא יװ ,עטכישעג רעד ןופ סעִיגָאלאנא עטעשָאּכ טימ רוטארעטיל רעשיר
 טימ ןוא רעװָא ןשירארעטיל םענופ ןפירגאב טימ ןרירעּפָא ,עזאושזרוב יד טעדליבעגסיוא
 .שיטירק רעייז ןוא רעייז ןעמ זומ --ןלוש עשירארעטיל עקילָאמא יד ןופ ןֿפירגאּב

 ו : 2

 ,סעיסוקסיד עשירארעטיל עטצעל ערעזדנוא ןיא סיוא דָארג טלעפ םזיציטירק רעד טָא
 .רעקיטנאמָאר יד אֹּב ןוא ןטסילאער יד אב ךיז ןענרעל ןגעװ סעיסוקסיד יד ןיא רעדנוזאב

 -נגונעג ןייק ןעװעג טינ זיא ,טציא זיב טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,סעיסוקסיד יד ןיא
 ןעגנונילשרעד עשירארעטיל עקיזָאדיד ןעוועג ןענַײז ,ךעלטנגייא ,סָאװ ,ןופרעד טנַאקסיד רעקיד
 םעַײנ א ףא ןעגנונַײשרעד עשירארעטיל יד טָא ןפראד יזא יװ ,ןופרעד ךיוא ןוא ,לָאמא
 | : ,טציא ןרעװ ןעמונעגפוא ןפיוא

 (ג!"ןרעליש טימ רעדינ; עדער ןַײז ןיא טָאה ,לשָאמעל ,ועיעדאפ רעוואכ רעד
 יז טלײטעגנַײא טָאה ןוא ,עיפָאזָאליפ טימ רוטארעטיל ןשיװצ עִיגָאלאנא ןא טריפעגכרוד
 ןוא עשיטסילאירעטאמ ףא ,סעמעטסיס .עשיּכָאזָאליפ יד טלײט עמ יװ ,ןליטס עשירארעטיל
 ןענַײז ןטסילאירעטאמ ןוא ןטסילאער זא ,סױא םיא אב טמוק ַײברעד ןוא .עשיטסילאעדיא
 .עקיבלעזסַאד ןוא סנייא

 .ןיריטוס .וװ -- רעגלָאפכָאנ ןוא רעפמעקטימ ןַײז רעביא טרעזאכ קנאדעג ןקיבלעזמעד
 טינ ןעייטשראפ יײז סָאװ ,ראפרעד ןטסיסקראמ עקיטציא עקינייא קראטש טרעסומ רענעי
 ךאסא ראפ עליפא ךעלטירטוצ ןעוועג זיא רע ןעװ ,טַײצ רעד ןיא ,קנאדעג ןקיזָאדנעד
 -שזערעמ .ס .ד ,לשָאמעל ,יװ ,רעגאל ןשיטסילאעדיא םענופ טַײל עטעדליבעג-שיּכָאזָאליפ
 ןעזעגנַײא םזילאער ןוא םזילָאװמיס ןשיװצ קעליכ ןטסקיטכיו םעד טָאה רעכלעוו ,יקסווָאק
 -יוװַצ רעד ןוא ,עיפָאזָאליפ רעשיטסילאעדיא ןופ טייג רעטשרע רעד סָאװ ,םעד ןיא רָאנ
 םזילאירעטאמ רעשירעלטסניק רעד, :ןבירשעג טָאה רע .רעשיטסילאירעטאמ ןופ -- רעט
 ."םזילאירעטאמ ןשילארַאמ םעד ןוא ןכעלטפאשנסיוו םעד טכערּפשטנא

 רעד טרעלקרעד ,יקסװָאקשזערעמ .ס .ד ןופ טעטיוָאטװא םעד ףא ךיז קידנציטש
 :ףמוירט סיורג טימ ןיריטוס 'כ

 אב ןרעוװ וצ ןרידנעטערּפ סָאװ ,ןשטנעמ זא ,עשוב א ןוא עּפראכ א טעשָאּפ זיא'ס,
 אב ןלָאז ,עִיפָאזָאליפ רעשיטסיסקראמ רעד ןופ רעייטשרָאפ עטקיטכעמלופאּב טסנוק רעד
 .(2 "ןכאז עכלעזא ןייטשראפ טינ (.נ .י .וויסרוק סרעבאכעמ םעד) גָאט ןקיטנַײה

 -שזערעמ רעסיוא זא ,ןיריטוס ןוא וועיעדאפ םירייוװאכ יד ןענָאזרעד ןפראד רימ
 -עדאקא םעד ןופ טעטירָאטװא םעד ךיוא טַײז רעיז ףא יז ןּבָאה טעטירָאטוװא סיקסווָאק
 ןלײטנַײא ראפ ןטָארטעגסױרא קירוצ רָאי עכעלטע טימ ךָאנ זיא רענעי .ןילוקאס .פ רעקימ
 וװעיידאפ טציא סע ןעוט סע יװ ,עשיטסילאעדיא ןוא עשיטסילאירעטאמ ףא ןעליטס עלא
 -אלק יד ָאב ךיז ןענרעל , ןופ רעדייס ןיא סע ןעוט ייז זא ,סוא טזַײװ .ןעניריטוס טימ
 .שינעטנעק-רוטארע ליל ןופ "רעקיסאלק, יד אב ,"רעקיס

 זיא עִיגָאלאנא עקיזָאדיד זא ,ןרעלקרעד וצ טינ ךיז רימ ןעמעש ןגעווטסעדנופ ןוא
 -עטיל יד ןייטשראפ ןשיטקעלאיד ןטימ ןוט וצ טינ רָאו טָאה יז ןוא עשיטסינאכעמ ןייר א
 ,רוטאר

 .114 תע תססצצ" אפ 21-22, 1929 (
 ,ןעזסטג1ע 888 83614'1* 9/81 1929 ('
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 ןָא רעבָא ןענַײז יז ,ןטסילאער עטסערג יד ןענַײז יקסװעיָאטסָאד ןוא יָאטסלָאט
 רעד רעדיײא "םזילא;רעטאמ ןשילארָאמ ןוא- ןכעלטפאשנסיו, םעד רעכעלטנַײּפ ךערע ןא
 ,דנאז-שזרָאשז ןרעקיטנאמָאר יד רעדָא ענייה רעקיטנאמָאר

 עלא לָאז רע זא ,רעקיטסימ א ןוא טסילַאװמיס א יקסװַאקשזערעמ ךָאד זיא ףורעד
 ןיא-- ןלעטשרָאפ רַאנ ךיז ןָאק רע סָאװ ,טעכ ןטסערג םעד ןיא ןקידלושאב ןטסילאער
 ףכאמ לָאז רע ,טסיסקראמ ןייק ןעװעג טינ ןילוקאס ךָאד זיא ףורעד ןוא .םזילאלרעטאמ
 .סעֶיגָאלאנא עשיטסינאכעמ עניוזא

 ןכאמ סָאװ ,ןשטנעמ ןכאז עראטנעמעלע עכְלעזא טינ סע ןעייטשראפ רעבָא יוזא יו
 ?םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד ןָא ןאּפש ןיײק טינ

 יא 66 20 111214 , ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרא ןַײז טקורדענּפָא טָאה ןיריטוס 'כ רעד
 זא ,ףורעד סעדייא דָארג סע טגָאז ,ןכאז עטעשָאּפ עכלעזא טינ טייטשראפ עמ זא רעבָא
 טיג ןיריטוס 'כ .םזיסקראמ ןופ "טיורב לקיטש, ענדיב סָאד ,ךעבענ ,סוא עקאט טלעפ סע
 -עלאב, עניוזא ןופ ןרעדָאפ ןעמ ןָאק סָאװ זא, :טנאה רעד טימ לטיב סיורג ןופ ךאמ א
 יַאטסלָאט ןוא רעקנעד םעד יַאטסלָאט ןשיװצ קעליכ םעד ןַײא טינ ןעעז סָאװ ,"ךעלמיטאב
 ."?רעלטסניק םעד

 ןיא יוזא ךיז טגירק סע עכלעו טימ ,"ךעלמיטאּבעלאּב, ענעי ֹוצ טיג ןרעהעג רימ
 -נגעק טווּורּפ עמ ןעװ זא ,ןגעװטסעדנופ ןטלאה רימ רָאנ ,ןיריטוס 'כ רעד לאפ םעד
 םעד יָאטסלָאט ןופ דָאטעמ םעד ןגעק רעלטסניק םעד יַָאטסלָאט ןופ דָאטעמ םעד ןלעטש
 עגארפ רעד ןיא טימרעד ךיז ןעמ טלעטש --ןיריטוס 'כ רעד סע טוט סע יװ ,רעקנעד
 סאשעב עליפא ןעמ געמ ,טקנופדנאטש סוועזרעװערעּפ .וו ףא טלאטשעג ןוא עיידיא ןגעוו
 .סעלָאלק עטיוט טימ גָאט א לָאמ קיצנאווצ ןוועזרעװערעּפ ןטליש עסַײמ

 ךָאנרעד ןוא טסינימרעטעד א ,טסילאטאפ א ןעוועג רעִירּפ זיא רעקנעד רעד יָאטסלָאט
 .ךיזי ןרעו טינ ןשימוטנטסירק ןופ רעגנעהנָא ןא ןרָאװעג רע זיא

 טריטקיד ןעוועג "אנינעראק אנא, ןופ דָאִירעּפ ןזיב זיא דָאטעמ רעשירעלטסניק ןַײז
 ךוא רעמ ץלא רע זיא "אנינעראק אנא, ךָאנ ןוא ,םזינימרעטעד ןשיטסילאטאפ ןַײז ךרוד
 .ךיז ןרעװ טינ ןשימוטנטסירק םעד טָא טימ ןרָאװעג ןעגנורדעגכרוד רעמ

 ןײק ףא ָאד טעװעטאר ןװָאנאכעלּפ ףא ןוא ןיקסוועשינרעשט ףא ךיז ןפוראפ סָאד
 -איד א ראפ רעלטסניק םעד יָאטסלָאט ןטלאהעג ןבָאה ייז לַײװ ,ןיריטוס 'כ םעד טינ רָאה
 .טכערעג ,ךיז טייטשראפ ,ןעװעג ןענַײז ייז ןוא ,רעקיטקעל

 . קיטכיר זיא רעבירעד ןוא .טסילאעדיא ןא -- רעקיטקעלאיד א ןעוועג רעבָא זיא רע
 טּפאכראפ רעמ ןוא רעמ ץלא טָאה ןעיָאטסלַאט, זא ,גנוקרעמאב סיקסוועשינרעשט ןעוועג
 ןפא גנוקריו יד, טינ ןוא ,'עמַאשענ ןופ קיטקעלאיד יד ,סעצָארּפ רעשיכיסּפ רעד עפוג
 ,"ןסיוטשנטמאזוצ עכעלגעט-גָאט יד ןוא ןעגנויצאב עכעלטפאשלעזעג יד דאצימ רעטקאראכ

 ךרוד ןרָאװעג טריקאטא קראטש יוזא ,לשַאמעל ,יקסנידעביל זיא ראפרעד עקאט רָאג
 -איד-עמָאשענ, רעד טימ ןטַײבראפ וצ גנובערטש ןַײז ראפ טַײקכעלטּפאשלעזעג רעזדנוא
 זיא קיטקעלאיד רעשיטסיסקראמ ראפ דָארג לַײװ ,קיטקעלאיד עשיטסיסקראמ יד "קיטקעל
 ןפא ןעגנויצאב עכעלטפאשלעזעג יד ןופ גנוקריו רעד ןגעװ עגארפ יד קיטכיו קראטש
 ,רעטקאראכ

 -עמָאשעג, יד ןיולב טריטנַאקסיד עמ ןוא ןעגנויצאב עקיזָאדיד טרירָאנגיא עמ בוא
 יד סָאװ ,'לאווערעפ, ןופ םזינאמוה םוצ ןעמוק וצ ראפעג א ןיא ןעמ זיא ,"קיטקעלא;ד
 .עמָאכלימ עפראש אזא םיא ןגעק ןריפ יקסנידעביל ןוא ןיריטוס ,וועיעדאפ םירייוואּכ

 רעכַא ,םזילאער ןשיגָאלַאכיסּפ ראפ ףמאק א ןריפ יוטסָאּפטילאנ, ןופ םירייוואכ יד
 רעד ,םזיטנאמָאר רעד .ףירגאב רעשירָאטסיה א זיא לוש רעשירארעטיל א ןופ ףירגאב רעד
 ךיז טדייש עּפורג רעלאיצַאס ןייא ןופ ,עכָאּפע ןייא ןופ םזילאוומיס רעד רעדָא םזילאער
 ןא אּב ,עכָאּפע רעדנא ןא ןיא ןעגנונַײשרעד עשירארעטיל עקיבלעזיד ןופ רעטנוא לאקידאר
 .עּפורג רעלאָיצָאס רעדנא

 -עטיל ןופ ןעמעלּבָארּפ יד , ןעלקיטרא יד ןיא טלדנאהאב זדנוא אּב סע טרעװ רעיונעג
 וצ קיטכיו רָאנ זדנוא זיא ָאד ."ןלוש עשירארעטיל עקידרעִירפ יד ןיא עשורעי רעשיראר
 סָאװ ,סָאד עלא ייז טקינייראפ ,ןלוש יד טָא ןשיװצ דיישרעטנוא ןצנאג םאב זא ,ןענעכייצאב
 יד ןופ עיגָאלָאעדיא-ָאכיסּפ יד טקיטעטשאב ןוא טקירדעגסױא ןבָאה ןלוש יד טָא עלא
 לעִיּפיצנירּפ רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,סעיצקנופ טליפעגסיוא ןבָאה ןוא ןסאלק עשירעמיטנגייא
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ סעיצקנופ יד ןופ
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 -טלעוװ סָאד ןוא גנּוױשנָאטלעװװ יד טקירדעגסיוא קידנעטש טָאה םזיטנאמָאר רעד
 רעד ןלעטשנגעק ןעװעג ןעגנּוװצעג ועגַײז עכלעוו ,ענעפלָאהאבמוא-לאיצָאס יד ןופ ןעמענאב
 -קריוו רעקידעבעל רעד ןיא סאיי זיא ,ןרעגאב יז סָאװ ,טלעװ יד ,ןאראפ זיא סָאװ ,טלעוו
 ,ןריזילאער וצ סָאד ןעלטימ םוש ןייק טינ ייז ןבָאה טַײקכעל

 עלאער יד ןופ טנָאקסיד א ןָא ןביײלג א קידנעטש רעבירעד זיא םזיטנאמָאר רעד
 םענופ רעכעה עכעלטנייוועגרעסיוא סָאד קידנעטש רע טלעטש םורעד ;סעכיוק עלאיצָאס
 ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ,ןסאמ יד ןופ רעכעה --עכעלנעזרעּפ סָאד ןוא עשיָארעה סָאד ,ןשיּפיט
 סָאטאּפ רעד .ןסיו ףא טיובעג ןיא סָאװ ,ןביױלג א זיא טא:;ראטעלָארּפ ןיא ןביולג סָאד
 ןשירָאטסיה םענופ קימאניד יד ןריטנָאקסיד ןופ סָאטאּפ רעד זיא טא;ראטעלָארּפ םענופ
 זיא סָאװ ,טלעװ רעד ןלעטשנגעק טימ טינ ךיז טמענראפ טאייראטעלָארּפ רעד .סעצָארּפ
 טלעװ רענענאראפ רעד ןופ דָאסעי ןפא טיוב רע רָאנ ,ןַײז ףראד סָאװ ,טלעװ יד ,ןאראפ
 | ,טלעוו עשיטסילאיצָאס ןַײז

 סאלק ןַײז ףא רָאנ ,טַײקכעלנעזרעּפ רעשיַארעה רעד ףא טינ רע טױב ןעיוב ןוא
 -נאמָאר רעד ןַײז דמערפ ןטולכאל רעבירעד ףראד רוטארעטיל רעשיראטעלָארּט רעד

 .טַײקכעלנעזרעּפ רעזאושזרוב רעד ןופ טַײקשִיָארעה יד ,ןביולג ןופ םזיט
 יד ףא ,טַײקכעלקריװ יד ןענרעלרעד ןפא רָאנ טיוב רוטארעטיל עשיואטעלָאוּפ יד

 םענּופ ,ןעגנונַײשרעד-ןסאמ ןופ רָאנ סיורא טייג יז .עריא ןצעזעג עלא;צָאס עוויטקעיבָא
 ,ןקיסעמצעזעג-לא;צָאס םענופ ,ןשיּפיט

 ..עשיטסילאער א ןַײז םעצע ריא טול זומ רוטארעטיל עשיראטעלָ;}רּפ יד
 ןָאק רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד ,שיטסילאעדיא לעִיּפיצנירּפ זיִא םזיטנאמָאר רעד

 .שיטסילאירעטאמ טינ ןַײז-טינ
 לעיּפיצנירּפ רעבָא ךיז טדייש רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ םזילאער רעד

 טריזאב םזילאער רעשיראטעלָארּפ רעד .םזילאער ןזאושזרוב ןוא ןשיצירפ םעז ןופ רעטנוא
 ו ,םזילאירעטאמ ןשיטקעלא;ד ןפא טזיּפָאזָאליפ ךיז

 -אעדיא ןעוועג ןעניז ןשיּפָאזָאליפ ןיא ןענייז ןטסילאער עזאושזרוּב ןוא עשי צירּפ יד
 ןבָאה ,(אלָאז ,קאזלאב) ןטסיוװיטיזָאּפ ןעוװעג ןענַײז יז ,(יקסװעיָאטסָאד ,יַאטסלָאט) ןטסיל
 לָאמנייק רעבָא ןענַײז ייז ,(ןאסאּפָאמ) םזיציטסימ טימ םזיוויטיזָאּפ טקיניײואפ זַײװנטַײצ
 ' ,ןטסילאלרעטאמ עשיטקעלאיד ןייק ןעוועג טינ

 טמאטש רע .םזױװיטקעיבָא רעשיטסינאכעמ ןייק טינ זיא םזילאער רעשיראטעלָארּפ רעד
 .טלעוו יד ןעיובוצרעביא ףא טעדנעוװעג זיא ןוא ,טאט ןופ ,ןליװ ןופ

 ןוֿפ קרעװ יד ןיא טלעטשעגרָאפ זיא רע יװ ױזַא ,םזילאער רעזאושזרוב-שיצירּפ רעד
 ,טַײקינעטרעטנוא ןופ םזילאער א ןעװעג ךָאט ןַײז טול זיא ,קאזלאב א רעדָא יָאטסלָאט א
 ךיז טָאה סָאװ ,םזילאער א ,טלעװ רעד ןופ טַײקכעלרעדנעראפמוא יד ןענעקרענָא ןופ
 טסּוװעג טינ רע טָאה געווסיוא ןייק ןופ סָאװ רָאנ ,ןלייטרוראפ ןשיטסימיסעּפ טימ ןעמונראפ
 יד רעדָא עשיציּפ יד ןרעסעבסיוא םוצ רָאנ לאפ ןטסעב ןיא טבערטשעג טָאה ןוא
 .ןעגנולצאב עשירעמיטנגייא ןופ דָאסעי ןפא טלעװ עזאושזרוב

 :סַאד רענַײז ןעמיס רעטסקיטכיװ רעד זיא ,טרעקראפ ,םזילאער ןשיראטעלָארּפ ןראפ
 -יטקא ןא ,רעשיטסינינעל-שיטסיסקראמ א ,רעשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד א זיא רע סָאװ
 .רעשיטעטניס א ןוא רעשיטסיוו

 ןיא טייטשאב רוטלוק רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ ליטס ןופ טַײקינײא עשיטקעלאיד יד
 ךיא םעכיוסעב ,ןטנעמעלע עריא עלא ןופ רעטקאראכ ןשיטסילאַירעטאמ-שיטקעלאיד םעד
 ,טסנוק ןוא רוטארעטיל רעד ןופ

3 

 ןשיטנאמָאר ןופ טינ דָאטעמ א זיא רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ןופ דָאטעמ רעד
 -רעטנוא רעשיטסינאכעמ ןופ טינ ,םזיויטקעיבָא ןשיטסיוויטיזָאּפ-שיטסילאער ןופ טינ ,ןביולג
 -עמ א ,ןענרעלרעד ןשיטסילאירעטאמ-שיטקעלא;ד ןופ דָאטעמ א רָאנ ,ןבעל םוצ טַײקינעט
 ,טַײקטדנעװעגנָא-ליצ ןוא טַײקוװיטקא רערענָא;צילָאװער ןופ דָאט

 -שיטקעלאיד םעד ןעמיטשאב טינ ךָאנ רימ ןענַאק טסנוק רעד ןיא שטָאכ ןוא
 ,שינעטנעק-טסנוק ןיא ןוט סע ןענָאק רימ יװ ,סָאמ אזא ןיא דָאטעמ ןשיטסילאירעטאמ
 .דָאטעמ םעד טָא ןופ םינָאמיס-טּפיוה יד ןקרעמוצנָא ָאד ךיוא דנאטשמיא ךָאד ןיוש רימ ןענַײז

 יב
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 עשישטנעמ יד ןעמענפוא ןשיטסילאירעטאמ םעניא ץלא ןופ רעִירּפ ןעייטשאב ייז
 ןופ ךעלעקניו ענעגרָאבראפ ןוא סעדיוס עלא ןזיולבטנא ןשיטסילאירעטאמ םעניא ,רוטאנ
 .קיכיסּפ רעשישטנעמ רעד

 טינ רעבָא ,ןטסילאער עסיורג יד ףא ךיז ןפוראפ "וטסָאּפטילאנ , ןופ םירייוואכ יד
 טימ טריוװיטָאמ ןטלאטשעג ערעייז ןופ גנוריפוא יד ןבָאה יקסװעיָאטסָאד ןּוא יָאטסלָאט רָאנ
 עליפא ןוא ןאסאּפָאמ טסילארוטאנ רעד ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ םענופ רוטאנ רעכעלטעג רעד
 עשיטסימ ןופ גנוקריוו יד ןענעקרענָא ןופ טגָאזעגּפָא טינ ךיז ןבָאה קאזלאב טסילאער רעד
 ןוא "לעפ-ןערגאש,-- ןקאזלאב אב) ערעיײז קרעװ עקינייא ייז ףא ןעיוב ןופ ןוא סעכיוק
 .(ןלעװָאנ ייר א-- ןענאסאּפָאמ אב ,"אטיפארעס, ןוא "רעבמאל :ול , ,סרעדנוזאב י

 ךיז טליפ עכעלפַײרגאבמוא סָאד ןרנעקרענָא סָאד ,טַײקיטַײזנעי ןופ קאמשעגַײב רעד
 יווא ךיז ןלעטש סָאװ ,"לאװערעּפ, ןופ "ןטסיוװיטיוטניא  ערעזדנוא אב ךיוא קעפָאס ילעב
 םענופ ןוא ןפאש ןשירעלטסניק ןופ עטנאנימָאד א ראפ יװ ,ןקיניזטסּוװאברעטנוא ןראפ ןַײא
 עלא זא ,ץזַײװ --זיא רעּבַײרש ןשיראטעלַארּפ םענופ עבאגפוא יד .גנוריפוא סנשטנעמ
 -טעי וא ,ןבעל ןכעלרעניא רעזדנוא ןופ ןסעצָארּפ עפיט ןוא עקידנטַײדאב-לאיצָאס ,עשיּפיט
 עלא ,קיכיסּפ רעזדנוא ןופ גנוגעוואב -- עטסקיניזטסוװאבמוא עמאס יד עליפא -- עדיוו
 --טרָאװ ןייא טימ ,ןטקניטסניא עשיטסיוואטא עלא ,גנוריפוא רעזדנוא ןופ ןטקא עכעלצעזנגעק
 -אּבמוא ןוא קידסעדיוס ,ךעלדנעטשראפמוא ןוא טראוורעדמוא ןעזסיוא ןָאק סָאװ ,גנידצלַא
 רוטאנ רעלעירעטאמ רעד ךרוד טמיטשאב ףָאס ןזיב ּבײהנָא ןופ טרעװ ץלא זא ,ןעלפַײרג
 יד ןיא רָאנ טגיל ןופרעד טַײקיסעמצעזעג ןוא גנוקיטכעראב יד זא ,ןוא ,ןשטנעמ םענופ
 .סעיצקנופ עריא ןיא ןוא ןצעזעג עריא ןיא ,עירעטאמ ןָנּפ ןסעצָארּפ

 ןכרוד ,סיוא ךיז טקירד יַאטסלָאט .נ .ל יװ ,"ןרעיילש יד ןעִיצּפָארא שירעלטסניק,
 -עמצעזעג עשיטסילאירעטאמ יד ןקעדפוא -- טסייה םזילאלרעטאמ ןשיטקעלאיד ןופ דָאטעמ
 -רעביא ענַײז ןופ טנעמָאמ ןדעי ןיא ןוא גנוריפוא סנשטנעמ םענופ טקא רעדעי ןופ טַײקיס
 םענופ סקעלּפמָאק ןצנאג םעד טַײקינײא רעשיטסילאירעטאמ וצ ןריפרעד טסייה ,ןעגנובעל
 .ןעגנובעלרעּביא ןוא גנוריפוא סנשטנעמ

 רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ןופ דָאטעמ םעניא ּפיצנירּפ רעקיטכיוו רעטייווצ רעד
 םעד ןזַײװ- טסיה סָאד ,סאלק ןטמיטשאב א ןופ לייט א יװ ,ןשטנעמ םעד ןזַײװ -- זיא
 ןַײז ךרוד גנוריפוא סנשטנעמ םעד טרינימרעטעד טרעװ סע יװ ,סעצָארּפ ןטסטריצילּפמָאק
 .ףמאקנסאלק ןופ קימאניד רעקידעבעל רעד ךרוד ,ןַײז-ןסאלק

 ,זיא טינ וו יװ ,רעמ רעלטסניק רעשיראטעלָארּפ רעד ףראד ָאד זא ,ךעלריטאנ
 םעד ןַײז עלאיצָאס סָאד טמיטשאב ערוש רעטשרעטנוא רעד ןיא טשּרע זא ,ןעקנעדעג
 ,ערוש רעטשרעטנוא רעד טָא וצ געװ םעד קידנריּפשכָאנ ןוא .ןַײזטסּוװאב ןְכעלטּפאשלעזעג
 ןייק ,רעק ןייא ןייק ,גײנּפָא ןייא ןייק ןרירָאנגיא טינ לאפ ןייק ןיא רעלטסניק רעד רָאט
 םיא טײטש שרעדנא לַײװ ,ךעלאהעמ ןצנאג םעד ףא ּפָאראגראב רעדָא ףוראגראב ןייא
 --רעקירָאטסיה םעד ראפ רעדָא טסימָאנַאקע םעד ראפ יװ ,ךעלגעמ ,רעמ -- ענָאקאס א רָאפ
 עגער ןייא ןייק ףא רעבָא רע רָאט ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ .טעטיראגלּוװ ןיא ןלאפוצניירא
 טקנוּפ רעטצעל עמאס רעד ךיוא יװ ,געװ םעד טָא ףא ןפאטע עלא זא ,ןסעגראפ טינ
 ןַײז ןלאָיצָאס סנשטנעמ ןטימ זיולב טמיטשאב קידנעטשלופ ןרעוו ,רענַײז

 -אב ,יָאטסלָאט טדער סע טָאװ ןגעװ ,"ןרעיילש יד ןעֶיצּפָארא, סָאד טָא ;רעדיװ ןוא
 טַײקיסעמצעזעג עלאיצָאס יד ןזַײװ ןוא ןקעדפוא ןיא רעלטסניק ןשיראטעלָארּפ ןראפ טייטש
 -טעי ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןיא ןוא גנוריפוא רעד ןיא טַײקטרינימרעטעד-ןסאלק יד ןוא
 ןעגנובעלרעביא יד טָא יוזא יװ ,ןכאמ רָאלק םעניא טייטשאב סע .רענַײז טלאטשעג רעדיװ
 ןופ ןזעו ןכעלטפאשלעזעג םענופ סיורא ךעלדַײמראפמוא ןעגנירד גנוריפוא יד טָא ןוא
 -ַאדיד ןיא טרעּפרעקראפ ןרעװ סָאװ ,סעּפורג-בוס עליפא רעדָא סעּפורג עלאָיצָאס ,ןסאלק יד
 .ןטלאטשעג עקיז

 רעיײז ןעמוקסיוא רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ רעד טעװ טקנוּפ םעד טָא ןיא דָארג
 ןוא ,םזילאער ןופ רעקיסאלק עלא ןופ עשורעי עשירארעטיל יד ןטעבראוצרעביא שיטירק
 -וָאטסָאּפטילאנ ערעזדנוא סָאװ ,ןעיָאטסלָאט ןופ ,טַײז ןייא ןופ ,ךיז ןעלקָאשּפָא סרעדנוזאב
 ,ןסנארפ לָאטאנא ןופ --,טַײז רעטייװצ רעד ןופ ,ןוא ,םיא אב ןענרעל ךיז יוזא ןטָאר סעצ
 רעד ראפ דָאטעמ רעקידנרעלאב א, ןַײז וצ װָאלאּפסעב 'כ םעד טנַײש דָאטעמ ןַײז סָאװ
 ."רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ

 -רַאי ןט-19 ןופ םזילארוטאנ םענופ ןוא םזילאער ןשיזיוצנארפ םענופ רעקיסאלק יד
 יד טרעלקרעד ,רעגייטש ןַײז ףא רערעדעי ,עלא ןבָאה -- אלָאז ,רעבָאלּפ ,קאזלאב -- טרעדנוה
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 ,ןעגנוגנידאב-רוטאנ יד טימ רָאנ טינ ןטלאטשעג ערעייז ןופ ןעננובעלרעּביא ןוא גנוריפוא
 .ןשטנעמ םענופ ןעגנוגנידאב עלאיצָאס יד טימ ךיוא רָאנ

 -ַאלָאיב א, :"ראקאמ ןָאגור, ןַײז ןפורעגנָא יוזא עקאט ,טסּוװאב יװ ,טָאה אלָאז .ע
 רעטייװצ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא עכָאּפשימ א רענייא ןופ עטכישעג עלאיצָאס ןוא עשיג
 ,"עירעּפמיא

 -יטיזָאּפ א ןעװעג זיא עטכישעג "עשיגָאלָאיב, יד ןעמענאב רעיײז יװ טקנוּפ רָאנ
 יד ןעמענאב רעיײז ךיוא זיא יוזא ,עשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד ןייק טינ ,עשיטסיוו
 .דָאסעי-ןסאלק ריא ןייטשראפ ןופ טַלװ ןעוועג עטכישעג עלאיצָאס

6 0. 

: , 

 .עלא ףא ןוא םזילאקידאר ןַײז ףא טקוקעג טינ ,סנארפ .א ןופ דָאטעמ רעד רעבָא
 רעשיראטעלַארּפ ןופ דָאטעמ ןטימ רעדנאנאפ ךיז טייג ,םזילאיצָאס םוצ סעיטאּפמיס ענַײז
 -יפוא יד זא ,סיוא טמוק ןסנארפ טױל .ענעי יװ ,סָאמ רערעסערג א ןיא ךָאנ רוטארעטיל
 ןופ עליפא רָאנ ,ןסאלק ענעדיישראפ ןופ רָאנ טינ ,ןשטנעמ ןופ ןעגנובעלרעביא ןוא גנור
 טימ טמיטשאב ןרעוו יײז .עקיבלעזיד ןוא ענייא ךָאט ןיא ןענַײז ,סעכָאּפע ענעדיישראפ
 טבַײלב ןיילא רוטאנ יד ןוא ,"ןשטנעמ ןופ רוטאנ רעקידכעבענ, רעקיבלעזרעד ןוא רענייא
 -עגנַײא ןפאש ןצנאג ןַײז ךרוד טָאה סנארפ .א .טינ ךיז טרעדנע יז ,עקיבלעזיד קידנעטש
 ייז לַײװ ,עקיבלעזיד ןוא ענייא ןַײז קידנעטש ןלעװ ןשטנעמ זא ,סיזעט םעד טצנאלפ
 ןוא ןסאלק ענעדיישראפ וצ ןרעהעג יײז סָאװ ,םעד ךרוד יוזא טינ טריזירעטקאראכ ןרעוו
 ןוא ןַײא וצ עלא ןרעהעג יײז סָאװ ,םעד ךרוד יװ ,סעיצאמרָאפ עלאיצַאס ענעדיישראפ וצ
 - ."עסאר-םָאדַא , רעקיבלעזרעד

 ךיז ןקיטפעשאב וצ ךעלגעמ ראפ ןענופעג ראפרעד רָאנ טָאה רע .יָאטסלָאט טנַײה
 עצנאג סָאד לַײװ ,"קיטקעלאיד-עמָאשענ יד ,סעצָארּפ ןשיכיסּפ םעד עפוג ,, ןשרָאפסיױא טימ
 ."ןשטנעמ עלא ןופ טַײקינײא רעכעלטעג, רעד ףא טריזאב ךיז טָאה סנַײז ןפאש

 יו ,ןלעטשגנעק יז ןָאק עמ סָאװ ,ךאז א סעפע טינ דָארג ןיא ּפיצנירּפ רעד טָא ןוא
 ,רע טגָאז ,לַײװ ,ןעיָאטסלַאט ןופ דָאטעמ ןשירעפעש םעד ,ןיריטוס רעוואכ רעד סע טוט סע
 ,עיפָאזָאליפ רעד טימ ףיונוצ טינ טפָא טלאפ רעלטסניק םענופ דַאטעמ רעשירעפעש רעד,
 ."רעקנעד א יװ ,טקידיײרּפ רע עכלעוו

 דָאטעמ רעשירעלטסניק סיָאטסלָאט סָאװ ,עסַײמ יד עקאט זיא סָאד לַײװ ,קיטכיר טינ
 טָאה יָאטסלָאט זא ,טגָאזעג סָאװ רָאנ ןבָאה רימ .רעקנעד םעד ןעיָאטסלַאט ןצנאגניא טניד
 -עמַאשענ, רעד טימ ,"עפוג סעצַארּפ ןשיגָאלָאכיסּפ, ןטימ טקיטפעשאב ךיז רעבירעד עקאט
 -טעג, ןגעװ קנאדעג ןפא טריזאב ךיז טָאה רָאטעמ -רעשירעלטסניק ןַײז לַײװ ,"קיטקעלאיד
 .ןשטנעמ עלא ןופ "טַײקינײא .רעכעל

 יד טָא ןוַײװאב וצ יידעק :טרעקראפ ןגָאז וצ ןעװעג רעקיטכיר רעשפע טלָאװ זיא
 טימ ךיז ןעמענראפ וצ ןעװעג ןעגנּוװצעג רע זיא ,ןשטנעמ ע,א ןופ "טַײקינײא עכעלטעג,
 ."קיטקעלאיד-עמַאשענ,

 רעלטסניק םעד יַאטסלָאט אב טנעה יד ןיא זיא "קיטקעלאיד-עמָאשענ, עקיזָאדיד טָא
 רעקנעד םעד יָאטסלָאט ןופ סיזעט-טנורג םעד ןזַײװרעד וצ לטימ עטסקראטש סָאד ןעוועג
 ,"ןשטנעמ עלא ןופ טַײקינײא רעכעלטעג, רעד ןגעוו סיזעט םעד ,סעִיצאמרָאפ ענַײז עלא ןיא

 אנא ,,) אנווָארדנאסקעלא איראד ןופ קיטקעלא;ד-עמָאשענ יד ,סעצַארּפ רעשיכיסּפ רעד !
 גָאט א רעביא גָאט א טָאה יז שטָאכ ןוא ןטשריפ א ןעװעג זיא יז שטָאכ סָאװ ,("אנינעראק
 ןטערטּפָא טלָאװעג טינ, יז טָאה ,שילגנע ףא ןוא שיזיוצנארפ ףא רעדניק עריא טימ טדערעג
 ןעוועג ןענַײז קינײא לַײװ ,ןסעומש וצ ייז טימ ןעוועג ריא זיא ביל יוזא ,סעטרעױּפ יד ןופ
 עשיפרָאד עטעשַאּפ ןענַײז סָאד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,"ןסערעטניא-רעטומ ערעייז
 ;ןבַײרש טינ ןוא ןענעייל טינ טנָאקעג טינ רעדניק ערעייז יװ טקנוּפ ןבָאה סָאװ ,סעטרעיוּפ
 ןשיזיוצנארפ ןקידסעירָאזכא םעד ןופ "קיטקעלאיד-עמַאשענ יד ,סעצָארּפ רעשיכיסּפ רעד;
 ,קילב ןַײז טימ ךיז קידנענעגעגאב לַײװ ,ןוװָאכוזעב רעיּפ ןּבעל סָאד טקנעש סָאװ ,לארענעג
 ךָאד ןענַײז ,טכירעג ןוא עמָאכלימ ןופ ןעגנוגנידאב עלא ףא טקוקעג טינ, זא ,רע טליפ
 רעשיכיסּפ רעד ;'טַײהשטנעמ רעד ןופ רעדניק ןענַײז עלא ןוא רעדירב -- ןשטנעמ עלא
 ןיא ץעגרע קידנגיל סָאװ ,("ןקאזאק,) ןענינעלָא ןופ "קיטקעלאיד-עמָאשענ, יד ,סעצָארּפ
 טקנוּפ רָאנ ,ןאמלדא רעװקסָאמ א סעפע טינ זיא רע, זא ,רע טליפ ,דלאוו ןטרירעג טינ א
 -יסּפ עלא יד טָא -- ;'םיא םורא ָאד ןעמושז סָאװ ,ןראמָאק ןענָאילימ ענעי יװ ,ראמָאק אזא
 םעד ןעיָאטסלָאט ןופ "קיטקעלאיד-עמָאשענ, רעד טימ ךעלטַײהניײא ןענַײז ןסעצָארּפ עשיכ
 : ,רעקנעד
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 די

 טלאטשעג יד יװ טקנוּפ ,ןטלאטשעג סיָאטסלָאט עיירעלאג עצנאג יד יװ טקנוּפ ןענַײז ,רָאי
 סרעקנעד םעד יָאטטלָאט םענופ קעדוצ א ןיא טליהעגנַײא ,ןוועיאטאראק ןָאטאלּפ ןופ עפוג
 .ןשטנעמ עלא ןופ "טַײקינײא רעכעלטעג, רעד ןגעוו סיזעט

 ןענאטשאב טנורג ןיא זיא "רעיילש םעד ןעִיצּפָארא , ןופ סעצָארּפ רעצנאג סיַאטסלָאט
 ןופ בעװעג םעד ןבעװסיוא קידנגַײצרעביא רעמ סָאװ שירע;טסניק לָאז עמ זא ,םעד ןיא
 ןשטנעמ עלא ףא םיא ןוטנָא ןוא רעיילש םעד טָא

 ,טנפָאװאב שירעלטסניק ,קידנעטשבלעז שירעפעש יװ ,רָאלק ןיילא ןופרעד ןיוש זיא
 יידעק ,רעלטסניק רעשיראטעלָארּפ רעד ןַײז ףראד סע טרינָארבראפ שיטסינינעל-שיטסיסקראמ
 ןיא םיא אֵב ןבַײלב טינ עירָאטארָאבאל רעשירעפעש סיָאטסלָאט ןיא ךיז קידנפיטראפ
 ןוא עשורעי רעשירעפעש ןַײז טימ ךיז ןרעכַײראב רָאנ ,םיא ןײגכָאנ טינ ,טפאשנעגנאפעג
 .ןקעווצ עשיראטעלַארּפ ענעגייא יד בילוצ עשורעי יד טָא ןצונסיוא

 ךָאד זיא רעבַײרש ןשיראטעלָארּפ א ןופ עכַאנאהרָאפ עשיּפָאזָאליפ עטסקיטכיוו יד
 עלא דיז ןריזאב סע ןכלעװ ףא ,טנעמאדנופ ןשיפָאזָאליפ םענעי ןופ ךעּפיײה רעד טקנוּפ
 -- רעבַײרש ןשיראטעלָארְּפ א ראפ טסייה "רעיילש םעד ןעֶיצּפָארא , .ןטלאטשעג סיָאטסלָאט
 ןטשריפ יד לפיו ףא ,זַײװ ןוא קעדוצ ןשייַאטסלָאט םעד טָא ןטכינראפ ןצנאגניא עקאט
 טינ ,סעטרעױּפ עשיפרָאד יד ןופ סיוא ךיז טלייט איאקצאברעשטש אנװָארדנאסקעלא איראד
 קידנקוק טינ ןוא ,סריא ןגעמראפ עטצעל סָאד ןיוש טבעלראפ יז סָאװ ,ףורעד קידנקוק
 .ןעקסנַארװ וצ ךעלטנַײפ יוזא ןוא ןיוועל ןיטנאטסנָאק וצ טנעָאנ יוזא זיא יז סָאװ ,ףורעד

 טָאה ,"עינעסערקסָאװ, ןּבירשעג טָאה רע ןעװ ,עכָאּפע רעד ןיא ,ןיילא יָאטסלָאט
 -ראפ ךעלדלימראפמוא ןזומ גָאטליױװ ןוא טַײקכַײר ,טכאמ יוזא יװ ,ןזַײװאב וצ טבערטשעג
 ןופ ןדָאטעמ יד טימ טנּפָאװאב זיא סָאװ ,רעבַײרש א רעבָא .ןשטנעמ םאב עטוג סָאד ןּפמעט
 סָאד טָא ךָאט ןיא ןיא סע טבראפאב-ןסאלק יװ ,ןזַײװרעד טעװ ,םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד
 -לצרעד א--"לאווערעּפ , ןיא ןפערט רימ ביוא ןוא .ןסאלק עשירעמיטנגייא יד אב "עטוג ,
 טאהעג ביל שיטַײל ןוא ןַײּפ טָאה ףוגעלאב א יוזא יװ ,םעד ןגעװ גנובילרשאב א ,גנְול
 רעד דמערפ סע ןיא ,עביל רעד טָא בילוצ ןטילעגנָא ךיז טָאה רע יוזא יװ ,בַײװ ןַײז
 םוצ סעיטאּפמיס ןַײא טצנאלפ סָאד לַײװ ,ראפרעד רָאנ טינ ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ
 ּפָא טכאווש סע ןוא עניױס א ךיז ראפ ןבָאה רימ זא ,ןסעגראפ טגניווצ סע לַײװ ,ףוגעלאב
 ןופ דָאטעמ םעד דמערפ ןזיא גנולייצרעד יד .עניוס םעד טָא ףא ףירגנָא םעד םורא יוזא
 טנַאקסיד ןייק ָאטינ ריא ןיא זיא סע סָאװ ,ןיוש ןיילא ראפרעד רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ
 .טלאטשעג רעד ןופ גנוריפוא ןוא ןעגנובעלרעביא יד ןקעדפוא ןיא רוטאנ-ןסאלק רעד ןופ

 ןבערטש ןטימ ,טַײקענדעשז טימ ךיז טריזירעטקאראכ קיכיסּפ עשיפוגעלאב עצנאג יד
 טימ ,םזִיָאגע ןבָארג טימ ,ןכאז ןריזישיטעפ טימ ,רעמ סָאװ ןרָאּפשוצּפָא ןוא ןעלמאזוצנָא
 טכאמ ץלא סָאד טָא .טַײקיטױהבָארג רעלאיצַאס טימ ,טַײקכעלנעזרעּפ סמענעי ןענעקַײלּפָא
 .ןריא רעטקאראכ םעד טנורג ןיא טרעדנע ןוא עביל ןַײז סעמינ ןיילא ןיוש

 -ראפ שינאגרָא ,טלאטשעג יד טָא ןפיוא ןשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד ןפא ןקעדפוא
 יו ,ןזַײװ טסייה - ענַײז ןטפאשנגייא עשיגָאלַאכיסּפ-לאָיצָאס עלא טימ עביל ןַײז ןדניב
 טבראפאב ןרעוו עמָאשענ ןַײז ןופ ןעגנוגעוואב ,ןטכוד טנָאקעג טלָאוװ'ס יו ,עטסנעש יד יוזא
 טכאמ סָאװ ,סניוזא סעּפע ןיא טלדנאווראפ ןרעװ ןוא ןטפאשנדייל עשיפוגעלאב ענַײז ךרוד
 .עַײכ א וצ טנעָאנ ןשטנעמ םעד

 יװ םיכָאלאג יד ןוַײװ ףראד עמ זא ,טגָאזעג טָאה ,ךיז ןענָאמרעד רימ יװ ,לאדנעטס
 ןעוט ,טַײקלױװ רעייז ףא טקוקעג טינ זא ,רָאלק ןרעװ לָאזס זא ,ןפיוא אזא ףא רָאנ ,עליווו
 .זייב א-- ןרעייז ךָאט ןטױל ןענַײז עכעלטסַײג לַײװװ ,זייב עטסערג סָאד ייז

 ךיז ןטלָאװ רעבַײרש-"לאװערעּפ, ערעזדנוא ןעװ ,טוג רעיײז ןעװעג סלָאװ סע
 יד ןרעדליש ןעמוק ייז סייב ,טקנופדנאטש-לאדנעטס םעד טָא אב סעכָאּפאלָאכעל ןטלאהעג
 .סיורָאפ טירש רעקידנטַײדאב א ייז ראפ ןעװעג טלָאװ סע .ףוגעלאב א ןופ עביל

 טכיש ןקניניד םעד ןשיװצ עריטס עכעלרעניא עכעלדַײמראפמוא יד קידנקעדפוא
 ,לאפ ןטסעב ןיא ,רעדָא -- ,לקע ןוא זייב ןופ ןטסאלּפ עבָארג יד טימ טַײקניײש ןוא סטוג
 סָאד ןַײזטסּוװאב םענעגייא רעיײז ןופ טלעטשראפ סָאװ ,טַײקיטױהבָארג ןוא טַײקדנילּב ןופ
 רעדָא רעקידעש ןשַיײדראװגסַײװ א ;,ריקנאב א ,טנאקירבאפ א אב לקע םעד ןוא זייב
 -טנירג קיצנייא יד ,עקיטכיר קיצנייא יד רעלטסניק רעד טיג ,סע קידנקעדפוא -- ,ףוגעלאּב א
 עבאנפוא עשירעלטסניק ןַײז קיטכיר רע טזייל טלָאמעד זיולּב ,טלאטשעג עקידנריזיּפיט עכעל

 קיצנאווצ רעכעה ןופ ףיולראפ ןיא ןפאשעג ןענַײז סָאװ ,ןטלאטשעג עלא עקיזָאדיד טָא
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 ןְלאָיצָאס םעד סָאמ רעלופ רעד ןיא ,םורא יוזא ,סיוא טליפ ןוא "רעיילש םעד ןעִיצּפָארא , ןופ
 ,םינָאס ענַײז ןענעּפָאװטנא ןוא טאיראטעלָארּפ םעד ןענעפָאװאב שיגָאלָאעדיא ןגעוו גָארטפוא

 לַײװ ,ףוגעלאב א ןופ עביל יד ןרעדליש טינ רָאט, עמ זא ,ןגָאז סָאװ ,רעקיטירק יד
 רעִירפ טַײטאב סָאד זא ,ייז ןסעגראפ ַײברעד ןוא ,"םיא ןבָאה טנַײּפ וצ זדנוא טרעטש סָאד
 רעקיטירק יד טָא ,ףוגעלאב םענופ דליב לופ ןייק טינ ןוא טלּפירקראפ א ןבעג ץלא ןופ
 ןופ סיזעט ןראפ ןעװעג ןענַײז עּכלעװ ,עִיציזַאּפָא רעד ןופ רענגעק ענעי ףא ךעלנע ןענַײז
 ראפ ןטלאהעג םיא ןבָאה יז סָאװ ,ראפרעד טינ דנאל ןיא ןיא םזילאָיצָאס ןעיובסיוא
 .ןכעלצונ שיטקאט א ראפ ןטלאהעג םיא ןבָאה יז סָאװ ,ראפרעד רַאנ ,קיטכיר שיטערָאעט

 ךיוא זיא סָאװ ,קיטקאט ענעי זױלב קיטכיר זיא קיטילָאּפ ןיא יו טקנוּפ רעבָא
 ,ןצנעדנעט ענעי רָאנ קיטכיר רוטארעטיל רעד ןיא ךיוא ןענַײז יוזא ,קיטכיר שיטערָאעט
 .קיטכיר ןבעל ןיא ןענַײז סָאװ

 ראפ ןענאטשעג רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד טלָאװ ,יוזא ןַײז טינ לָאז עס ןעוו
 -סיוא שיגָאלָאעדיא --רעדָא ,קרעװ עקידנגַײצרעביא שירעלטסניק ןבעג רעדָא :עמעליד א
 .ענעטלאהעג

 טַײקנטלאהעגסיוא רעשיגָאלָאעדיא ןוא טַײקיטכירפוא ןשיװצ טקילפנַאק רעד טָא רָאנ
 ןעייטש סָאװ ,ןוויטקעפסרעפ עזעידנארג יד .רעבַײרש-"לאווערעּפ , יד אב רָאנ טריטסיסקע
 ןופ דָאטעמ רעד סָאװ ,ףורעד עקאט ךיז ןריזאב ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ראפ
 סעיידִיא יד ןקיטסעפוצנַײא ףא גַײצעג א יו ,טסנוק רעד ןיִא טניד םזילאירעטאמ ןשיטקע;איד
 וצ שירעלטסניק-וויטקעיבָא ןטסעבמא טַײקכעלגעמ א טיג רע לַײװ ,טאיראטעלַארּפ םענופ
 .ןבעל סָאד ןענעקרעד

 -ַארּפ םענופ ןעגנובערטש עוויטקעיבוס יד טימ סעמע ןוויטקעיּבָא םענופ טַײקיניײא יד
 ןטַײקכעלגעמ עטסטיירב יד ןוא עטסערג יד םיא ןענעפע רעּבַײרש ןשיראטעל

 ,םעד ןיא טייטשאב רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ןופ דָאטעמ ןופ ןעמיס רעטירד רעד
 סָאװ ,רוטלוק רעלעירטסודניא-ךעלטפאשגסיוו רעד ןיא גניר א זיא רוטארעטיל יד טָא סָאװ
 טָא טול יז רַאנ ,ףרָאד ןוא טָאטש ןשיװצ טַײקכעלצעזנגעק עקידסעריוד יד רעוויוג זיא
 .סאלק-רעטעברא םענופ ,סאלק ןשיטָאטש ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןכורּפשרעדיװ יד

 -רעטנוא וצ יידעק ,גיוא ןיא קידנעטש ןבָאה סרעדנוזאּב ןעמ ףראד ןעמיס ןקיזָארמעד
 םזילאיצַאס ןקידנעיוב ךיז םעד ןופ ליטס ןלעירטסודניא ןשיראטעלָארּפ םעד ןשיװצ ןדייש
 םעד ןוא םזינאברוא ןלעירטסודניא ןשי'פעל , םעד טארפיב ןוא ןקידװערַײמ םעד ןוא
 ,םזיּפמא

 ליטס ןשיראטעלַארּפ םעד ןלײטּפָא ידעק ,ןעקנעדעג םיא ןעמ ףראד רעמ ךָאנ ןוא
 רעד לַײװ ,ראפרעד "רעמ ךָאנ, ןגָאז רימ .רעבַײרש-"םוטרעױּפ , עשיטסינאּברוא-יטנא יד ןופ
 ןופ טַײקנארק-רעדניק, א יו ,רעמ טינ ןענַײז םזיּפמא-"פעל ,, רעד ןוא םזינאּברוא-"פעל,
 רעשירעייגטימ-קניל ,ץנעגילעטניא רעשינכעט רעד טימ רענעדנובראפ ,רעזדנוא ןופ "םזיקניל
 עטכער יד ,זדנוא אב םוטעמוא יװ טקנוּפ ,ָאד זיא ראפעג עטסקיטכיוו יד ןוא .רוטארעטיל
 ,ראפעג

 לקעשָאל סָאד ןלעטשנגעק טווּורּפ סָאװ ,רוטארעטיל רעשירעיוּפ רעד ןיא טקעטש יז
 ,םוטרעטלא סָאד ןריזילאעדיא םעד ןיא טקעטש יז ,וויטָאמַאקָאל םעד -- דרעפ םענעלַאטש םעד
 ענעי ןריזילאעדיא וצ לטימ א ךיוא זיא סָאװ ,עשירעיוּפ-לאכרא;רטאּפ סָאד ןריזיליטס ןיא
 .ןבעל רעזדנוא ןיא םעַײנ םעד ןגעק סיורא טלעטש ףוגעלאב רעד סָאװ ,טיײהנעגנאגראפ

 -ארעטיל א קידנעטש זיא ליטס םענעגנאגראפ א טול ןריזיליטס עשירארעטיל סָאד
 -ארעטיל א--לאפ םענעבעגעג ןיא ,רעגייטש םענעגנאגראפ םעד ןריזיליטס ןופ םרָאפ עשיר
 סע טלעטש ףוגעלאב רעד סָאװ ;טַײקיטראנגײא עשיפרָאד יד ןריזיליטס ןופ עמרָאפ עשיר
 -אירטסודניא ןשיראטעלָארּפ םעד ןגעק ,גנּוױברעּביא רעשיטסיוװיטקעלָאק רעד ןגעק סיורא
 : ׂ .טפאשטריוודנאל יד ןריזיל

 טנעמעלע םענעי ַײס ןַײז רעוויױג סָאד ךיוא ןַײא ךיז ןיא טסילש ןעמיס רעקיזָאדרעד
 עזאושזרוב-שיצירּפ עשיסור יד יוזא טריזירעטקאראכ סָאװ ,ןלעִיצניװָארּפ ןוא ןשיזַײרק ןופ
 -ילאעדיא רעד טָא ןיא לַײװ ,ןטפאשנגייא-טנגעג יד ןופ גנוריזילאעדיא יד ַײס ,רוטארעטיל
 ןכעלטַײהנײא םעד ץניװַארּפ עביל עטלא יד ןלעטשוצנגעק ץנעדנעט א ןאראפ זיא גנוריז
 ׂ .סַײנ ןשיראטעלָארּפ

 זיא סע עכלעװ ןגעק ,ןטקאפ עוויטאגענ ייר עצנאג א טנכערעגסיוא ָאד ןבָאה רימ
 קיטכיו ָאד זיא ,ךיז טייטשראפ ,ץלא ןופ רעמ רָאנ ,ליטס רעלעירטסודניא רעד טעדנעוועג
 .רעטקאראכ רעוויטיזַאּפ רענעגייא ןַײז



107 

 ןיא זא ,לאלק רעד זיא סָאד -- םזילא;לרעטאמ ןשירָאטסיה ןופ ּפיצנירּפ רעטְשרע רעד
 יד ןופ דנאטשוצ רעד טגיילעגקעװא טרעװ ןסעצָארּפ עכעלטפאשלעזעג עלא ןופ טנורג
 .ןטפערק עקידנריצודָארּפ

 זא ,רעבירעד ךעלריטאנ זיא .עירטסודניא ןָא ןַײז טלָאמעג טינ ןָאק םזילאיצָאס רעד
 ןיא דָאטעמ ןשיטסילאלרעטאמ-שיטקעלאיד םעניא ןטנעמעלע עטסקיטכיו יד ןופ רענייא
 -אטעלָארּפ םענופ רעטקאראכ רעשיטסילאירטסודניא רעד ןַײז ףראד רוטארעטיל ןופ טיבעג
 זיא רוטארעטיל יד טָא סָאװ ,ןעניז םעד ןיא שיטסילאירטסודניא ,ליטס-רוטארעטיל ןשיר
 רעּכיוה א ןופ דָאסעי ןפא טלעװ יד רעביא טשרעדנא ןֹוא טיוב סָאװ ,רוטלוק א ןופ גניר א
 .עירטסודניא

 -אנָא;צאנרעטניא ןַײז זיא סָאד - דָאטעמ ןשיראטעלָארּפ םענופ ןעמיס רעטרעפ רעד
 .רעטקאראכ רעשיטסיל

 רעטקאראכ רעשיטסילאנָאיצאנרעטניא רעד זא ,ןעניימ ררעקיטירק עוולאנ עקינייא = -
 קרעװ ןשיראטעלָארּפ א ןיא סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ
 ןוא ,ןטעטילאנָאיצאנ ענעדיישראפ ןופ םירעיוּפ רעדָא רעטעברא ןופ ןרוגיפ ךיז ןענעגעגאב
 עשיסור ןגעװ טבַײרש ,ןגָאז רימ ןלָאז ,רעבַײרש רעשידִיי א סָאװ ,םעד ןיא רעמ ךָאנ
 .סעקינשאּפערָאה עשישטַײד רעדָא

 רעבַײרש ןשידִי א םענייא טרעלקרעד טָאה עמ יװ ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא זדנוא
 ןענעגעגאב קרעװ ענַײז ןיא סָאװ ,ראפרעד ךעלכאזטּפיױה רעבַײרש ןשיראטעלָארּפ א ראפ
 -לושאב טָאה עמ יװ ,רימ ןעקנעדעג ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ .ןשזאנָאסרעּפ עשידִיי-טינ ךיז
 רָאנ רעײגטיֿמ ןקניל ןשידִיי א םענייא טַײקנטלאהעגסיוא טינ רעשיגָאלָאעדיא ןיא טקיד
 .שזאנָאסרעּפ רעשידִיי א ךעלסילשסיוא טאמיק טרירוגיפ קרעװ ענַײז ןיא סָאװ ,ראפרעד

 -רעטניא .רעשיטסינאכעמ א זיולב זיא םזילאנָא;צאנרעטניא ןימ אזא זא ,רָאלק זיא סע
 ןופ קרעװ יד ןיא עליפא ןזַײװאב וצ רעטפָא ץלא ןָא ךיז טּבױה שזאנָאסרעּפ רעלאנָא;צאנ
 טימ טלעטש "דרע ןייא רָאנ, ןאמָאר סנארָאמ לָאּפ .רעבַײרש עשיטסיניװָאש עזאושזרוב יד
 -עגרָאפ ןענַײז ןטרָאד .סעסאר ןוא ןרילָאק עלא ןופ טאמיק לאנָאיצאנרעטניא ןא רָאפ ךיז
 .סע זיא ךָאד ןוא ,רעדנעל עלאינָאלַאק ייר רעצנאנ א ןופ עקידנטעברא עליפא טלעטש
 .ךוב רעשיטסיניווָאש-שיזיוצנארפ א

 . ןשיסור א ןופ קרעװ א ךיז ןלעטשוצרָאפ טכַײל רעייז זיא ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ
 קרעװ סָאד ןוא ,רוגיפ עשיסור טינ ןייא ןייק םיא ןיא ןַײז טינ לָאז סע סָאװ ,רעבַײרש
 . .קרעװ שיטסילאנָאיצאנרעטניא טכע ןא ןַײז ךָאד לָאז

 -עטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ קיטעשזויס יד זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז זיא סע
 .סעִיצאנ ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ טימ ןרעװ טליפעגנָא רעמ ןוא רעמ ץלא טעװ רוטאר
 טינ ןוא טעשזויס רעד טינ ןעמיטשאב טעװ רעטקארַאכ ןשיטסילאנָאיצאנרעטניא םעד רָאנ
 עשילגנע ןוא עשישטַײד ןגעוו ןבַײרש טעװ רעבַײרש רעשיראטעלָארּפ רעשיסור א סָאװ ,סָאד
 -עגכרוד טעװ סע ןכלעװ טימ ,ףמאק ןלאנָאיצאנרעטניא ןופ טסַײג רעד רַאנ ,רעטעברא
 .םעלבָארּפ עלאנַאיצאנ יד ןטעברארעדנאנאפ ןופ ןֿפױא רעד ,רוטארעטיל יד טָא ןַײז ןעגנורד

 ,םזיטימעסיטנא םעד ןפמעקאב ןיא רַאנ טינ םזילאנָאיצאנרעטניא רעד טייטשאּב ָאד
 רעלאנָאיצאנ ןופ סעִירָאעט יד ןעמוקַײב םעניא רָאנ ,ןסור וצ רעדָא רעניארקוא וצ עניס יד
 עלאנָאיצאנ יד ןופ טַײקכעלגנידאב עשירָאטסיה יד ןייטשראפ םעניא ,טַײקטליײוװרעדסיױא
 םעד ּפָא ןלייט סָאװ ,ןכירטש ענעי רעדָא יד זא ,ןזַײװאב ןשירעלטסניק םעניא ,ןטפאשנגייא
 -רעד עשירָאטסיה ןענַײז ,רעטעּברא ןשילגנע םענופ ןוא ןשישטַײד םענופ רעטעברא ןשיסור
 -ַאטסיה ענעי ןרעװ ןדנוװשדאפ ןלעװ סע רָאנ יװ ,ןייגרעבירָאּפ ןלעװ ןוא ןעגנונַײש
 ןענַײז ןכירטש יד טָא שטָאכ זא ,ןזַײװאב םעניא ;טכארבעג ייז וצ ןבָאה סָאװ ,סעביס עשיר
 יד ןיא טַײקינײא יד טינ טרעדנע סע ןוא ּפָא טינ ןגעווטסעדנופ סע טכאווש ,ןאראפ ךָאנ
 .טאיראטעלַארּפ ןלאנָאיצאנרעטניא םענופ סעבאגפוא ןוא ןסערעטניא

 עלא אב רעטעברא יד ןופ ןבעל םוצ ןוא ףמאק םוצ סערעטניא רעטספיט רעד
 -עלָארּפ ןלאנָא;צאנרעטניא םעד ןשיװצ טעטיראדילָאס רעטספיט ןופ ליפעג רעד ,רעקלעפ
 ,רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ עצנאג ייד ןעגנירדכרוד ,םורא יוזא ,ףראד סע סָאװ טָא--טאיראט

 סָאד ,םזירָאטסיה ןַײז זיא סָאד -- דָאטעמ ןשיראטעלָארּפ םענופ ןעמיס רעטפניפ רעד
 .סעצַארּפ ןשירָאטסיה םענּופ קימאניד יד ןקעדפוא ןוא ןייטשראפ וצ טַײקִיײיּפ יד זיא

 -ידאר ןפא רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד רעדנאנאפ ךיז טייג טקנוּפ םעד טָא ןיא
 .ןלוש-טנורג עשירארעטיל עקידרעִירּפ יד טימ ןפיוא ןטסלאק
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 סָאװ ,טלעוו יד ,טריטסיסקע סָאװ ,טלעװ רעד טלעטשעגנגעק טָאה רעקיטנאמָאר רעד
 -טסניק א ןבעג וצ טבערטשעג רע טָאה ,טלעװ רעד טָא ןופ גיז םעד םעשעל ןוא ,ןַײז ףראד
 ,ןגיל רעדָא ,טַײקיטומסיױרג ,סטוג ,טַײקנײש סעירָאגעטאק יד ןופ גנורעּפרעקראפ עשירעל
 .עמָאקענ ,זייב

 ו .זיא יז יװ ,יזא טלעוו יד ןרעדליש וצ טבערטשעג ןבָאה ןטסילאער יד
 ןוא רעשרָאפרוטאנ יד ןופ ןדָאטעמ יד טגלָאפעגכַאנ טָאה ןטסילארוטאנ טַײהרעמ יד

 זיא סָאװ ,סניזא סעּפע יװ ,ןשטנעמ םעד ןעמענאב וצ שירעלטסניק טבערטשעג טָאה
 רעייז טרינָאיצילָאװע סָאװ ,םזינאגרַא ןא יװ ,לָאמעלא ראפ לָאמניײא ןרָאװעג ןבעגעג
 ;רעקיטקעלאיד ערענַאיצײלָאװער ןייק טינ ןוא ןטסינָאיצי;ָאװע ןעוועג ןענַײז ייז .םאזגנאל
 .ןסקראמ טנעקעג טינ ןבָאה ןוא ןעניווראד אב טנועלעג ךיז ןבָאה ייז

 עזאושזרוב יד ןריקיטירק רעיײז זא ,ַאד ןזיװעגסיורא לָאמא רעדיו ךיז טָאה סע
 .ןעגנּויצאב עזאושזרוב ןופ טקנוּפדנאטש ןפא טייטש סָאװ ,קיטירק א ןעוועג זיא טפאשלעזעג

 ןופ סעניורסעכ ענעי רעדָא יד ןטכיראפ וצ גנופאש רעייז טימ טבערטשעג ןבָאה יז
 עקירעביא עלא יװ רעמ ןעועג ןענַײז עכלעוו ,סעניורסעכ יד ,טפאשלעזעג רעזאושזרוב רעד
 -דַײמראפמוא יד טנעקרענָא ןבָאה ייז רעדָא .סעּפורג עלאיצָאס ערעייז .ראפ םענעגנָאמוא
 ,םיא ןפרָאװעגרעטנוא ךיז ןוא טפאשלעזעג רעזאושזרוּב רעד ןיא סטכעלש םענופ טַײקכעל
 ןַײז ןופ ,עפוג ןשטנעמ םענופ טפאשנגייא עסיוועג א זיא סטכעלש סָאד זא ,קידנרעלקרעד
 .טינ לָאמנײק ךיז טרעדנע סָאװ ,רוטאנ

 ןענַײז סָאװ ,יקסװעיָאטסָאד ןוא יַאטסלָאט ךיוא ןעמוקעג ,ךעלטנגייא ,ןענַײז םעד וצ
 -עגקעווא רָאנ ןבָאה ייז -- טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןםזילארוטאנ-וװערַײמ םענופ טַײװ ןעוועג
 רעדָא רעד ןיא ,ןזעִיגילער קיביײא ןופ ּפיצנירפ םעד ןּפיצנירּפ סניווראד טָאטשנָא טלעטש
 ,ףירגאב םעד טָא ןופ גנושטַײטסױא רענעי

 ךָאנ טָאה סעצָארּפ ןלאְ;צַאס םענופ קימאניד יד ןרירָאנגיא סָאד ,םזירָאטסיהיטנא רעד
 ,סעִירָאגעטאק טַײצ-רעסױא ףא טיובעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאװמיס יד טריזירעטקאראכ רעמ
 סנשטנעמ, ןראפ עלומרַאפ א ןכוז םוצ זיב ןעגנאגרעד ןענַײז ןוא ,םינָאמיס עניימעגלא ףא
 .סאלק ןוא קלָאפ םעד רעסיוא ,עכַאּפע רעד רעסיוא "ןבעל

 ןוא ,ןַײז ףראדאב סע יװ ,אזא טינ ןבעל סָאד טיג רעלטסניק רעשיראטעלָארּפ רעד
 וצ ןצענערג ענַײז ןופ ץוכעמ יידעק ,ןבעל םענענאראפ םעד ןופ ּפָא טינ ךיז טעווערעק רע
 ,ויא סע יװ ,יוזא ןבעל סָאד טרעדליש רע .ןַײז טפראדעג טלָאװ סָאװ ,ןבעל סָאד ןעיוב
 .םעד 'ךָאנ ךָאנ טינ ךיז טפעלש ןוא ןקידנריטסיסקע םעד ראפ טינ רעבָא טרילוטיּפאק רע
 ץלא ןופ רעִירפ רעבָא ליו רע ,ךיז טפאש סע יװ ,יוזא ןבעל סָאד טיג רע .ןשיטקאפ
 ,ךיז ןפאש םעד טָא ןופ סעצָארּפ ןפא ןקריוו

 יז סָאװ ,סָאד קידנצונסיוא ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה םענופ ןצעזעג יד קידנעמענאב
 ןשירָאטסיה םעד ןרעלענשראפ וצ ןפאש ןַײז ךרוד רע טפלעה ,סָאלק ןַײז סעוויוטעל ןקריוו
 .סעצָארּפ

 ן?יראטעלָארּפ םעד טיג סעצָארּפ ןשירָאטסיה-שיטקעלאיד םעד ןעמענאב סָאד טָא
 עלא יד טָא ןעמענוצּפָארא טַײקכעלגעמ א רעװָא ןשירָאטסיה םעד ןרעדליש םאּב רעבַײרש
 -ראפ קידנעטש ןבָאה ןסאלק עשירעמיטנגייא יד עכלעוו טימ ,טַײקיטַײצטנַײה ןופ רעסעלש
 קידנעטש טָאה סע סָאװ ןוא ,עטכישעג רעד ןיא גנאגנַײרא םעד רעבַײרש ערעייז ראפ ןסָאלש
 יד ןיא רעװָא ןשירָאטסיה םעד ןוטנָא ךעלקריוו ןגעלפ רעבַײרש יד זא ,וצרעד טכארבעג
 : .סאלק רעייז ןופ ןוא עכָאּפע רעייז ןופ םידָאגעב

 .יוזא ןבָאה סע רעכלעוו ןגעװ ,("חסקס8סעתס116046 ,) גנולדנאווראפרעביא יד טָא
 -קריוראפ וצ טַײקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טינ ,סעכָאּפע עלא ןופ רעלטסניק יד טמיורטעג
 םעד טמענאב סָאװ ,רעבַײרש ןשיראטעלָארּפ ןראפ ךעלכיירגרעד ןצנאגניא טרעװ ,יז ןכעל
 -ָארּפ רעד :טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד ןופ דָאטעמ ןכרוד רעװָא
 רעװַא ןשירָאטסיה םענופ סעדיוס יד דָאטעמ ןַײז ךרוד ףוא טקעד רעבַײרש רעשיראטעל
 ,(ו ןטלאטשעג עלאער ענַײז ןיא רעװָא  םעד טָא טרעּפרעקראפ ןוא

 ןופ דָאטעמ רעד ,רָאפ טמוק סע יװ ,יװא ןבעל סָאד ןרעדליש ןופ דָאטעמ רעד
 ,ןשטנעמ םעד ןעמענאב ןופ ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה םענופ קימאניד יד ןעלקיווטנא שירעלטסניק
 ,רעקיצנייא רעד זיא דָאטעמ רעד טָא ,ףמאקנסאלק ןופ קימאניד רעד ןופ טאטלוזער א יו

 *זדקס66את זוסעסמוזטססאסזס קסאו8112 , :ךוב ןַײמ ןופ לטיּפאק ןטצעל םעניא -- םעד ןגעװ רעיונעג (
 .1930 ,8-7 ,מונ ,"טלעוו עטיור, ,"ןפאש ןשירעלטסניק ןופ טַײדאב ןוויטקעיּבָא ןוֿפ םעלבָארּפ , לקיטרא םעד ןיא ןוא
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 ,רעװָא ןשירָאטסיה םענופ רָאנ טינ רעדליב עשיטעטניס ןפאש וצ טַײקכעלגעמ א טיג סָאװ
 .טַײקכעלקריװ רעזדנוא ןופ ךיוא רָאנ

 ןא ,ךיז ןגָאלק רעבַײרש יװ ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא לָאמנײא טינ זדנוא זיא סע
 זיא סע זא ןוא ,טלעטשעגנַײא טינ ךָאנ ךיז טָאה סע זא ,טשרע ךיז טרימרָאפ ןבעל סָאד
 ןבָאה ןָאק ןפאש עשירעלטסניק סָאד לַײװ ,טַײקכעלקריװ יד ןרעדליש וצ רעװש רעבירעד
 .עטלעטשעגנַײא ןיוש סָאד רָאנ טקעיבָא ןַײז ראפ

 וצ ןבָאה סָאװ ,רוטארעטיל רעד ןופ ןעלטיּפאק עסיורג ןרירָאנגיא רעגָאלק יד טָא
 בעל םעַײנ א ןופ סעלָאכסאה טימ ,סעכָאּפע-גנאגרעביא טימ ראבלטימוא ןָאט

 ןלאיצָאס ןופ ץיּפש ןפא ףורא טרעטעלק סָאװ ,ריקנאב א ,דעריוי א-- זיקראמ א
 ןיא ןעװעג טרעדנוהרָאי ןט-19 םענופ ןרָאי עטסקיסַײרד יד ןיא זיא ץלא סָאד -- ,רעטייל
 ,ןוא .ךיז ןרימרָאפסױא ןיא טשרע ןטלאהעג טָאה סָאװ ,גנונַײשרעד א ךיוא ךַײרקנארפ
 .ןפאש סלאדנעטס ןוא סקאזלאב ןיא ןבעגעג סַײנ סָאד טָא זיא ,ןגעווטסעדנופ

 רעד -סַײנ עקידרעגײטש ןוא עלאיצָאס א ןעװעג זיא סָאמ רערעסערג א ןיא ךָאנ
 ."רעדניק ןוא ןרעטלע, ןאמָאר ןַײז ןיא ןבעגעג םיא טָאה וועינעגרוט ןעוו ,טסיליהינ

 קימאניד יד ןצאשרעד טינ ןוא קיטאטס יד ןצאשרעביא ךיוא טסייה ךיז ןגָאלק יוזא
 .סעכָאּפע עליבאטס יד ןופ ,סעכָאּפע עשינאגרָא ענעפורעג יוזא יד ןופ

 -סנארט ןוא גנורעדנע ןופ סעצָארּפ רעכעלרעהפּומוא ןא רָאפ ןיוא ייז ןיא טמוק סע
 .עִֶיצוילָאווע עשירעבַײרש יד ,ךעלטנייוועג ,טמיטשאב טָאה סָאװ ,גנורימרָאּפ

 ,ןרעװ סָאװ ,ןפאש ןַײז ןופ ןּפאטע יד ,רעבַײרש םענופ עיצילָאװע ענעפורעג יוזא יד
 -עלטסניק ןופ טאטלוזער א ךעלכאזטּפיוה ןענַײז ,רעשרָאפ ןכרוד טלעטשעגנַײא ,ךעלטנייוועג
 םענופ ןזעװ ןלאיצַאס םעניא רָאפ רעהפוא ןָא ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןריסקיפ ןשיר
 ,"טנַײה םענענאטשעגנַײא טינ, םעד ףא ןריגאער ןשירעּפעש ןַײז ןופ טאטלוזער א ,רעבַײרש

 ענענאטשעגנַײא טינ יד ןרעדליש ןופ ןטַײקירעװש יד ףא ןַײז ךעמיוס ךיז סָאד
 רעד טָא ןוא ךיז ןשיװצ קעװא טלעטש עמ סָאװ ,לטנעװ א ךָאט ןיא זיא טַײקכעלקריװ
 טייג רוטארעטיל יד זא ,סעִירָאעט עלא ןוא .ריא ןגעק ןקידייטראפ ךיז יידעק ,טַײקכעלקריװ
 רעכא ווָאר'ס טמוק, רוטארעטיל יד זא ,ןשינעעשעג עשירָאטסיה ןופ "זָאבָא, ןיא וװָאר'ס
 סעיצקנופ עלאיצָאס יד ןייטשראפ טינ ןופ עיצארטסנָאמעד א יװ רעמ טינ ןענַײז ,"עסַײמאה
 .טסנוק ןופ-

 -עג א ןיא ןבעגנַײא ךיז טגעלפ ןטסילאער עזאושזרוב ןוא עשיצירּפ יד עליפא ביוא
 ןעמוקעגרָאפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע עלאיצָאס ענעי שירעלטסניק ןקירדסיוא סָאמ רעסיוו
 סָאװ ,רוטארעטיל א ראפ ךעלטערטוצ רעמ ךָאנ עבאגפוא יד טָא זיא ,ןגוא ערעייז ראפ
 .רעשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד א זיא רעריא דָאטעמ רעד

 -ָארּפ רעד ןופ ווָיטָאמָאקָאל ןקידנגָאי םעד ןרעדליש זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז זיא'ס
 טורשראמ ןפא ןוא ּפמעט ןפא שירעלטסניק ןקריוו ךָאנ וצרעד ןוא עיצילָאװער רעשיראטעל
 ;שיט ךָאנ סעבאש קסנאצּפאק ןּבעג רעהייא ,רערעװש ךאסא זיא -- וויטָאמַאקָאל םעד טָא ןופ
 ןעלגיּפשּפָא יו ,רערעווש עדאווא זיא ןּפמעט עשיטסיװעשלָאב יד ךָאנ ןגלָאפכָאנ שירעלטסניק
 .ןעמעכיילא-םעלָאש אב סענַאמכעלאש םענעטיבראפ אראפ גירק םענופ "קימאניד , יד

 ,רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןסעצָארְּפ יד ןרעדליש ןוא ןעמענאב ןופ טַײקירעװש יד טָא רָאנ
 רעד ןופ רָאנ טינ טפאשנגייא ןא ,רוטארעטיל ןופ טַײקשיפיצעּפס רעצנאג רעד אב ,זיא
 ןופ עפוג ץלא ןופ רעירפ ןוא ,סעיגָאלָאעדיא ערעדנא ןופ ךיוא רָאנ ,ןיילא רוטארעטיל
 .קיטילָאּפ

 םעד ןשרעהאב ןקידנעטשלופ ןגעװ לָאמא ךָאנ ןוא לָאמא רעדיו ךיז טלדנאה ָאד
 טָאה עמ ּוװ ,ןטיבעג ענעי ןיא םיא ןדנעװנָא קיטכיר ןגעוו ןוא םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד
 טוילָאסבא טעדלוד טסנוק יד לַײװ ,טסנוק רעד ןיא -- ,טדנעװעגנָא ץלא ןופ רעקינייװ םיא
 ןלעוטקעלעטניא םענופ טַײקינײא עלאמיסקאמ יד טרעדָאפ טסנוק :עיצאזיראגלּוװ ןייק טינ
 -ַאלצאר ןייק טיִנ ןוא םזיטאמעכפ ןייק טינ ןזָאלרעד טינ םורעד ןָאק יז ןוא ןלענָאיצָאמע ןטימ
 .ןשינעטכארטסיוא עשיטסילאנ

 ןענַײז שינעטכארטסיוא רעשיטסילאנָאיצאר ןוא ןריזיטאמעכס אזא ןופ רעּבָא ןלִיּפשַײב
 .ריש א ןָא זדנוא אב ןאראפ

 -פוא שיטקעלאיד יידעק ,ןבעל סָאד ןרעדְליִש שיטקעלאיד יידעק זא ,ןעניימ ערעדנא
 ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה םענופ ןצנעדנעט יד ןעגנערבסיורא ןוא ןבעל םענופ סעריטס יד ןקעד
 רעביא ןריפמּוירט "טַײקשיטַײל עשיטעװָאס , יד לָאז ןאמָאר םענופ ףָאס ןיא זא ,גונעג זיא
 -ייוואלאּב עזאושזרוב עלא ןלָאז עמארד רעד ןופ ףָאס ןיא זא ,טַײקשיטַײלמוא רעזאושזרוב רעד
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 -נָאלבראפ יד ןוא טנעה יד ןיא טכירעג םוצ ןלאפנַײרא ןוא ראנ םוצ ןבַײלב סעקינער
 ,טעכלא ךיז ןגָאלש ןוא םִיָאטאכ ערעייז ןענעקרענַא ןלָאז ,ךעבענ ,עטעשזד

 זא ,גנורעדָאפ רעד ןיא טייטשאב טַײקשיטאמגָאד ןוא םזיטאמעקס ןימ רעטייווצ רעד
 ,ןגָאז וצ יוזא ,לָאז סָאװ ,עוװיטיזָאּפ א ןרעװ טלעטשעגנגעק לָאז רוגיפ רעוויטאגענ רעדעי
 | .עטשרע יד ןקיטפיגטנא

 -עלָארּפ ןיא ןרוגיפ עוויטיזָאּפ ןופ עטנאנימָאד יד ,ףָאס ןקידמעלָאשעב א ןכוז סָאד
 גנונַײשרעד עקיסעמצעזעג לאָיצָאס א קעפַאס ןָא זיא סָאד - קרעװ עשירעלטסניק-שיראט
 ,םזימיטּפָא-ןסאלק ריא ןופ קורדסיוא יא ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא

 רעייהעגמוא אזא ךרוד טמיטשאב ןרעוװ רוטארעטיל רעד ןיא ןעגנוניײשרעד עקיזַאדיד
 ןופ לָארטנַאק רעד יװ-- ,דעכעלטנייװעג א ןיוש רע זיא זדנוא ראפ סָאװ ,טקאפ ןסיורג
 .ןסאמ-רעטעברא יד ןופ ןוא ייטראּפ רעד

 ,"סעמע םעד טעז טָאג, זא ,קנאדעג םענופ טמאטש סָאװ ,םזימיסעּפ םענעי טָאטשנָא
 -ירּפ ןופ לקאכאס א זיא סָאװ ,םזימיסעפ םעד טָא טָאטשנָא ,"ןגָאז ךיג טינ טעװ, רע רָאנ
 ריש א ןָא ןופ סיורא טגנירד סָאװ ,ןביולג רעטסעפ רעד טמוק ,גנוראפרעד רעזאושזרוב-שיצ
 ןענַײז ןוא סעמע םעד ןעיײגרעד סאלק-רעטעברא רעד ,יײטראּפ יד ,ק"קצ יד זא ,ןטקאפ
 .טרָא ןפא ַאד עקאט קאסּפ םעַײקעמ

 ןפראד ןרוגיפ עוויטיזָאּפ ןופ עטנאנימָאד יד ,ףָאס רעקידמעלָאשעב רעד רעבָא
 עקיפונביוא ןייק טינ ןוא ,ןסעצַאְרּפ עשירָאטסיה יד ןופ קורדסיוא רעשינאגרָא ןא ןַײז
 לטימ-ץוש ןייק טינ ,טַײקנטלאהעגסיוא רעשיגָאלָאעדיא רעד בָאג עקיליּב ןייק טינ ,ץנעדנעט
 -ָאשעב עשינאקירעמא יד ןופ עיצאטימיא עטריזיטעווָאס ןייק טינ ,ןילּפס ןשיטעװָאס ןגעק
 ,סעמליפ עקידמעל

 רעדליב ןופ ףליה רעד טימ--.ב .צ ,ןוַײװ טסייה ןבעל סָאד ןעדליש שיטקעלאיד
 יד ןשיװצ ףמאק םעניא יוזא יו -- ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןטפאשנדייל עשישטנעמ ךרוד ןוא
 טינ ריש ןעײג סָאװ ,ףרָאד ןשיסור ןופ ןצנעדנעט עטלא יד טימ רעבאיטקָא ןופ ןצנעדנעט
 "סע:ירָאזכא , יװ קרעװ עניוזא ראפ ןטַײקכעלגעמ ןפאש סָאװ ןוא ןטַײצ סענזָארג ןאהָאי ןופ
 -ַאעל דינָאעל ןופ "עטכישעג עכעלטנייוועגרעסיוא ןא, יװ עליפא ןוא יקסנעצ-וועייגרעס ןופ
 .ףרָאד-טריװלַאק עַײנ סָאד ןריובעג טרעװ ףמאק םעד טָא ןיא יוזא יוװ -- ,ווָאנ

 ףמאק א רָאפ טמוק עפוג רעױּפ-טריװלַאק םעניא יוזא יװ ,.ב .צ ,ןזַײװ טסייה'ס
 ןשיטסיװאטא-שיגָאלָאיב טאמיק ןוא ןשִיאכעלאב טאמיק ,ןשיטסיָאגע-קידסעריוד ןַײז ןשיווצ
 עשיטסיוויטקעלָאק עַײנ יד ןוא ,עכָאּפשימ רענעגייא ןַײז וצ ,ערָאנ רענעגייא ןַײז וצ ליפעג
 -רעד א וויטקעלָאק םעַײנ םעניא ןעניפעג וצ ןָא טביוה רעיוּפ רעד טָא יוזא יװ ;ןצנעדנעט
 טסיה'ס .טפאשלעזעג רעד ןוא דיווידניא םעד ןשיװצ סעריטס עקידסעריוד יד ןופ גנוזייל
 -אטשעגּפָא םאב עפוג ןצנעדנעט עשיטסילאודיווידניא עשירעסַײר יד יוזא יװ .ב .צ ,ןזַײװ
 -ַאק ףא ןוָאל ךיז ,סעכיוק עלא ןעגנערטשנָא ןעגניווצ םיא ןגעלפ סָאװ ,רעטעברא םענענ
 עשיטאבעלאב יד וזא יװ ,טסנידראפ ןרעסערג א ךיז ןגָאלשרעד וצ יידעק ,ךעלציּפש יילרעל
 טרעװ ץלא סָאד יוזא יװ ,ןיול ןעסערג א טמוקאב סָאװ ,ןכָאש םוצ עניק יד ןוא סעלדאג
 ןישאמ רעשינייכש רעד אב םיא ןעמ טעװ טָא-טָא זא ,עריומ א ףא ןטיבראפ עגָארדאהעב
 ןריצלָאטש ןופ ליפעג א ףא ןטיבראפ טרעוו'ס יװ ;טעװעג ןשיטסילאי:צַאס םעניא ןגָאירעביא
 .טַײקװיטקורָארּפ יד ןרעכעה ראפ ןָאפ-גנאגרעביא יד ןעמוקאב טָאה סָאװ ,וויטקעלָאק ןַײז טימ

 -רעּפ א ןרעװ רססִפ ןופ ןלאפכרוד יד ןוא ןגלָאפרעד יד יוזא יװ ,ןזיײװאב טסייה'ס
 .רעטעברא רעדעי אב רעיורט רעדָא דיירפ עמיטניא עפיט ,עכעלנעז

 םעד ףא ןגױא יד ןכאמראפ טינ רָאט ןוא טינ ןָאק רעלטסניק רעשיראטעלָארּפ רעד
 .ףָאס ןזיב סע ןקעדפוא ,טרעקראפ ,ףראד רע ,ןּבעל רעזדנוא ןיא ןשיװָאקאידרעמס

 ,ןעז וצ טַײקכעלגעמ א רעבָא םיא טיג דָאטעמ רעשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד רעד
 זיא עיאכ עטסגרע יד , ,ןשזאנַאסרעּפ סװָאנָאעל דינָאעל ןופ רענייא טגָאז סע יװ ,ביוא זא
 ןבעל-ןסאלק סָאד ןעװעג זיא שיאכ ןוא דליװ לַײװ ,ראפרעד רָאנ סע זיא ,"עמָאשענ יד
 ןרעדנע ךיוא ןיילא עמָאשענ יד ךיז טעװ סעּביס יד טָא ןקיטַײזאב ןטימ זא ןוא ,עפוג

 סעִיװענ רעקידעָאנכאה רעד ןופ טַײקשיזיפאטעמ יד ןקעדפוא ןאד טעװ רעלטסניק רעד
 זיא סעֶא יװ ,עשיאכ א ןבַײלב קידנעטש טעװ עמַאשענ יד זא ,שזאנָאסרעּפ סוװַאנָאעל ןופ
 ' ,םיניומדאקימ ןעוועג

, 
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 זיא שטנעמ רעד ןצנעדנעט עלאיצַאס ערעסָאװ קנאדא ןוא יוזא יװ ,ןזַײװ טעװ רע
 ןקידרעטַײװ ןראפ ףמאק םעד ןרילומיטס טעװ רע ,עשִיאכ סָאד ןַײז וצ רעװיוג לגוסעמ
 ןוא יורטוצ ןכעלדנעמוא םעד ,םורא יוזא ,ןזַײּפש טעװ ןוא ןצנעדנעט יד טָא ןופ גלָאפרעד
 .טפאשלעזעג-ןסאלקרעסיוא ןא ןופ ןשטנעמ םעד ןיא ךָאנ טארפיב ,ןשטנעמ םעד ןיא ןביולג
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 טימ ,םורא יוזא ,ךיז טריזירעטקאראכ דָאטעמ רעשיטסילאלרעטאמ-שיטקעלאלד רעד
 ו :ןקידנגלָאפ

 .םזילאלרעטאמ ןטנעװקעטנָאק טימ
 ןופ ןעגנובעלרעביא ןוא גנוריפֹוא רעד ןיא גנורינימרעטעד-ןסאלק יד ןייטשראפ טימ

 .קרעװ סָאד טייטשאב סע עכלעוו ןופ ,ןטלאטשעג יד
 .רוטלוק רעלעירטסודניא ןא ןופ טַײקשימאניד רעד טימ
 ,םזילאנָאיצאנרעטניא טימ
 .גנולקיווטנא רעשירָאטסיה ןופ קימאניד יד ןייטשראפ ןטספיט ןטימ ןוא םזירָאטסיה טימ
 ןיא ןוא ןשטנעמ םעניא ןביולג ןפיט טימ ,םזימיטּפָא ןלאָיצָאס ןוא ןשיפָאזָאליפ טימ

 .טַײהשטנעמ רעטַײרפאב רעד
 םענופ ןעגנוכיירגרעד יד לפיוו ףא -- ,םזילאודיווידניא-יטנא ןוא םזיוויטקעלָאק טימ

 לפיוו ףא ןוא םזִיָאגע םעד ןַײז רעוװיוג ןופ טנורג ןפא רָאנ ךעלגעמ ןענַײז סאלק-רעטעברא
 -כעלנעמ עטסערג יד ,טַײז רעטייוצ רעד ןופ ,טקעלּפטנא םזילאיצַאס םענופ ןכָאצינ רעד
 ךיא ןשיוצ -- ,טפאשלעזעג רעד טימ טַײקכעלנעזרעּפ ועד ןשיװצ סעריטס יד ןזייל וצ ןטַײק
 ,ךיא טינ ןוא

 ןיא ןשיײטראּפ א ראפ דָאטעמ םעד טכאמ סָאװ ,טַײקטדנעװעגנָא-ליצ רעד טימ
 ןעגנוגַײצרעביא יד ןוא ןביולג סָאד זא ,ןייטשראפ ןופ ןעניז ןיא ,טרָאװ ןופ ןעניז ןטסטיירב
 טימ ןָא טריפ סָאװ ,סאלק א ןופ סעמע רעד ןענַײז רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ
 -עפעש רעשירעלטסניק רעדעי זא ןוא ,טַײהשטנעמ רעד ןופ ,טלעװ רעד ןופ גנּוײרּפאב רעד
 :ליצ םעד טָא וצ טניד רע ןעװ ,טקיטכעראב טלָאמעד רַאנ רעבירעד זיא טקא רעשיר

 ,טַײקִיײײּפ-טאט רעד טימ ,םזיוויטקא ןקידשעפענסעריסעמ ןטסערג ןטימ -- ףָאסעל ,ןוא
 ןַײז ןוא סאלק-רעטעברא םענופ סעבאגפוא יד ןכעלקריוראפ וצ ףא טדנעװעג זיא סָאװ
 ןשיטסיקלָאפ םוצ ךעלנע טינ ןטולכאל זיא סָאװ ,טַײקידשעּפענסעריסעמ רענעי טימ ,ייטראּפ
 סָאד זא ,ןַײזטסּוװאב םעד ןופ טמאטש יז לַײװ ,טפאשלעזעג רעד ןוא קלָאפ םעד "ןעניד,
 -טעי ּבױא ,טלעוו עשיטסילאיצַאס ןייק טינ זיא'ס בוא ,ראבמענָא טינ זיא טלעװ יד ,ןבעל
 ףא טעדנעװעג זיא סָאװ ,טַײקוװיטקא ןייק טימ טליפעגנָא טינ זיא ןבעל םענופ גָאט רעדיװ
 .טַײהַײרּפ רעשיטסילא:;צַאס ןיא טַײקידנעװטיונ-ןסאלק יד ןעלדנאווראפ וצ
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 טַײקכעלגעמ א טיג רוטארעטיל .רעד ןיא םזילאלרעטאמ ןשיטקעלאיד ןופ דָאטעמ רעד
 עליפא רעדָא רעזאושזרוב רעטלא רעד ןיא יװ ,שרעדנא לעיּפיצנירּפ ןוא ןטולכאל ןזייל וצ
 יד אב ךיז ןענרעל ןופ ןעמעלבָארּפ יד ,רוטארעטיל רעשירעייגטימ רעקיטציא רעזדנוא ןיא
 ןטַײרטש יד ןיא טרָא ןקיטכיוו אזא טציא ןעמענראפ סָאװ ,םזיגַאלַאכיסּפ ןופ ןוא רעקיסאלק
 .ליטס ןשירארעטיל םעד םורא

 ןצענערגאב ךיז רימ ןלעװ רעקיסאלק יד אב ךיז ןענרעל ןופ עגארפ רעד עייגיונעב
 .ןעגנוקרעמאב עקינייא טימ זיולב ָאד

 עשירארעטיל ןופ םעלבָארּפ רעד ןָא ,לָאקמעדיױק ,ןָא ךיז טסיוטש עגארפ עקיזָאדיד
 ןרָאװעג טעבראעגרעדנאנאפ ןוש ןכירטשטּפיוה עריא ןיא זיא םעלבָארּפ יד טָא .ןעגנוקריוו
 .שינעטנעק-רוטארעטיל רעשיטסיסקראמ רעד ךרוד

 רעדָא רעד סָאװ ,ןופרעד טאטלוזער ןייק טינ לאפ ןייק ןיא זיא גנוקריוו עשירארעטיל
 קינייװ זיא ןוא ןבוגָאלַאס יצ ןיקסװעיָאטסָאד טנעיילעג ךאסא רעייז טָאה רעּבַײרש רענעי
 .ןרעבַאלּפ רעדָא ןעיָאטסלָאט טימ טנאקאב

 טינ זיא'ס ;רוטארעטיל ענעי רעדָא יד ןענעק טינ רעדָא ןענעק ןיא טינ ַאד טייג'ס
 רעשינַאגרָא רעפיט ןופ עצוי-לעיוּפ א רָאנ ,ךיז ןענרעלסיוא ןשינאכעמ ןופ טאטלוזער ןייק
 ןַײז טימ סיוא טליפ רעבַײרש ןייא סָאװ ,םעד קנאדא ןַײא ךיז טלעטש סָאװ ,טפאשעוויורק
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 -ירש םענעי ןופ סעִיצקנופ יד וצ שיוויורק ןענַײז סָאװ ,סעיצקנופ עלאיצַאס עניוזא ןפאש
 רימָאל ,טרעדליש סָאװ ,רעביירש רעשיצירּפ א ,ליּפשַײב םוצ--,ךָאנ טגלָאפ רע ןכלעוו ,רעב
 -יורק רעייז ןַײז ןָאק ,טרעדנוהרָאי ןט-19 בײהנָא ןופ סאלק ןיא ןעגנומיטש עדירעי ייד ,ןגָאז
 ,רעבַײרש-עדירעי ןזאושזרוּב ןקידרעטעּפש םעד ףא סולפנַײא וקראטש א ןבָאה ןוא שיװ
 אוא זיולב .ןדיישראפ ץנאג ןענַײז ןעגנומיטש-עדירעי יד טָא ןופ ןרעטקאראכ יד שטָאכ
 ,ראבטכורפ ןעוועג ,ךעלטנייוועג ,זיא גנוקריוו

 -לאָיצָאס סרעבַײרש אב טנרעלעג ךיז ןטלעז טינ ןבָאה סאלק ןגנוי א ןופ סרעבַײרש
 ןבָאה ייז סָאװ ,שובלאמ רעדמערפ א יװ ,רעמ טינ ייז ראפ ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,ייז ראפ עדמערפ
 .עשָאבלאה ענעגייא רעייז ןפאשעגנַײא טינ ךיז ןבָאה ייז זיב ,ןגָארטעג

 ּפאטע םעד טָא טכאמעגכרוד ןיימעגלא ןיא ןיוש טָאה רוטארעטיל עשיראטעלַארּפ יד
 זיולב ךיז ןענרעל טימ ןצענערגאב טינ רעּבָא ךיז יז ףראד ךָאד ,ןכאמכַאנ ןשירעליש ןופ
 ןפאש ריא טימ טָאה סָאװ ,עיזאושזרוב רערענָאיצװילַאװער רעגנוי רעד ןופ רעבַײרש יד אב
 .טלעװ עַײנ א ןפאש סָאד ןוא טלעװ עטלא יד ןרעטשעצ סָאד טרילומיטס

 ןענרעל ךיז טַײקכעלגעמ א טָאה רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד ,טדערעג שרעדנא
 םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד ןופ דָאטעמ רעד .רעבַײרש עטנעַאנ-לאיצַאס יד אב זיולּב טינ
 עצנאג יד ןצאשוצרעביא שיטירק טַײקכעלגעמ א רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ רעד טיג
 -רעִירפ רעד ןופ סערציוא עלאסָאלָאק יד ןרילימיסא שירעפעש ןוא עשורעי עשירארעטיל
 ,רוטארעטיל רעקיד

 -אװרעסנָאק א ןעװעג זיא "ןדירפ ןוא גירק, סיָאטסלָאט ןופ עיצקנופ עלאיצַאס יד
 געט יד ןיא םוטלדא סָאד ןריטיליּבאהער - ןעוועג זיא ןאמָאר םענופ עבאגפוא יד .עוויט
 עִיּפָאזָאליפ רעד וצ שיטסינָאגאטנא ןעוװעג זיא ענַײז עיפָאזָאליפ יד .סיזירק ןטסרעװש ןַײז ןופ
 .טא;ראטעלַארּפ םענופ

 -סיוא ןפיוא ןטסראּבטכורפ ןפא "ןדירפ ןוא גירק, ןאמָאר רעד זיא ןגעווטסעדנופ ןוא
 עטספְראש סיָאטסלָאט ןוכ רענייק ןוא ,"םָארגזאר, ןַײז ןיא ןוועיעדאפ ךרוד ןרָאװעג טצונעג
 .ןוועיעדאפ ףא טאהעג טינ לביראפ ןייק ראפרעד טָאה רענגעק

 -אלק אב ךיז ןענרעל ןופ םעלבָארּפ רעד ןופ ךיז ןעלקָאשּפָא ןשיטסיליהינ םעֶד ןיא
 רעד סָאװ ,בַײלקּפָא ןקיניזטסּוװאב ןופ ןטַײקכעלגעמ עסיורג יד ןרירָאנגיא םעניא ,רעקיס
 -טַײד א רימ ןרעה ,רעבַײרש ןשיראטעלָארּפ םעד טיג רוטארעטיל ןיא דָאטעמ רעשיטקעלאיד
 טקעריד ַײבעגרעבײא םעד טדניּבראפ סָאװ ,דָאטעמ ןשינאיזרעווערעּפ םענופ גנאלקּפָא ןכעל
 גנוקריוו רעקיטַײזנגעק רעד ןופ עלָאר יד ןענעקײלּפָא ןשינאיזרעװערעּפ םענופ ,סיזאב ןטימ
 .ןעייר עשיגָאלָאעדיא ןופ

 -אב ןיא סָאװ ,רעבַײרש א ראפ ךיז ןפאש עכלעוו ,ןטַײקכעלגעמ יד ןצאשרעד טינ
 -טסימ יד ןופ רענרעק עטנוזעג יד ןליײטּפָא ןופ טכיזניה ןיא ,דָאטעמ ןשיטקעלאיד ןטימ טנּפָאװ
 ןסעגראפ טעשָאּפ טסייה--ייז ןצאשרעד טינ ,רוטארעטיל רעזאושזרוב-שיצירּפ רעד ןיא ןזָארג
 םענופ רוטלוק יד ןצאשרעד טינ ןטימ ןפמעק ףראד עמ זא ,םעד ןגעװ ןטָאבעג עשינינעל יד
 טסיײה ןטַײקכעלגעט יד טָא ןצאשרעד טינ ;ןענעשראי שיטירק יז ףראד עמ זא ,רעװָא
 ףראש יוזא טָאה שטיליא רימידאלוו סָאװ ,ןעיײרעמיראב עשיטלוקטעלָארּפ ענעי ןרעזאכרעביא
 | ,טלייטרוראפ
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 ָאד ןרעװ ךָאד ןוא ,עלא טציא ןדער רוטארעטיל ןיא דָאטעמ ןשיטקעלאיד ןגעוו
 .ןסעַאט עטסּבָארג יד טזָאלרעד

 עייגיונעב ןרָאװעג ןעגנאגאב ןענַײז סָאװ ,ןסעָאט יד ןענַײז קידנשאר)ביא סרעדנוזאּב
 ,רוטארעטיל ןיא עִיגָאלָאכיסּפ ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 ראפ ךעלריטאנ ןעװעג זיא ןעגנובעלרעביא עטרעפיטראפ ןרעדליש ןגעק ףמאק רעז
 -יסּפ ןזאושזרוב םעד ףא עיצקאער א ןעוװעג סע זיא יײז אב .ןוועיעסא ןוא ןיקסווָאקאיאמ
 םעד ןגעק רעדָא ,ןיילא ךיז ןיא ךיז ןעלגיּפש ןקידנעטש םעד ןגעק טסעטָארּפ א ,ןריזיגָאלָאכ
 עשיטסילאודיווידניא-זאושזרוב עשיטסיניעדָאמ יד ןָאט סע טגעלפ סע יװ ,ןקינַײּפ ךיז ןיילא
 םעד ךיז ןלעטשנגעק ןימ א ןטסירוטופ יד דאצימ ,םורא יוזא ,ןעוועג ָאד זיא'ס .רוטארעטיל
 .ןגעוו ענַײז טימ ןייג ןופ ךיז ןגָאזּפָא ,עניוס

 יד טָא טָאה עיצילָאװער ןופ ןרָאי יד זא ,ײברעד ןסעגראפ טינ רעבָא רָאט עמ
 וצ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש ענעי ןופ טַײקיײּפמוא יד טקעדראפ טעשָאּפ עירָאעט
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 ןרעדליש וצ ,ץנעגילעטניא רעכעלרעגריבניילק ןטכיש עשיראטנוב יד ןופ עִיצילָאװער רעד
 .טסינומָאק ןוא רעיימראטיור םענופ ,רעיוּפ םענופ ,רעטעברא םענופ ןעגנוּבעלרעביא יד

 טלדנאווראפ ןוא ,עקניל א יװ ,ןעזסיוא טנָאקעג טכַײל רעיײז טָאה עירָאעט עקיזָאדיד
 טקעדעגוצ ךיז טָאה יז לַײװ ,(פעל) "טנָארפ ןקניל , םענופ ןטָאבעג יד ןופ םענייא ןיא ןרעוו
 וצ טאלראטעלָארּפ םענופ גנויצאב רעוויטאגענ רעד טימ ,עכָאּפע רעד ןופ רעטקארַאכ ןטימ
 .ןטכאבָאאב ןוויסאּפ וצ ,עיסקעלפער

 טרא ןדעי ןשיװצ ןכיײצכַײלג א טלעטשעג "סעצווָאפעל , יד ןבָאה עקאט רעבירעד ןוא
 .לרעטכאבַאאב רעוויסאפ ןוא טַײקשירָאטקעלפער טימ ןרעדליש ןשירעלטסניק-שיגָאלַאכיסּפ
 סָאװ ,םזילאנָאיצאר ןכעלטנייועגרעסיוא ןפא טקוקעג טינ ,ןָאט סע ןגעלפ "סעצווָאפעל , יד
 .ײז ראפ שיטסירעטקאראכ יוזא ןעוועג זיא

 ךיוא יו ,ןפאש סוועיעסא ןוא סיקסווָאקאיאמ זא ,ךיז טיײטשראפ ,טינ טסייה סָאד
 ןימ אזא .ןפאש שיגָאלַאכיסּפיטנא ןא ןעוועג זיא ,רעבַײרש-"פעל , ערעדנא ןופ ןפאש סָאד
 .ָאטינ לאלכיב .זיא ןפאשז

 יו ,סיוא טקירד ,"טַײקכעלכאזנָא ףא טוב סָאװ ,טסנוק יד עליפא ,טסנוק רעדיווטעי
 .עּפורג רעלאיצַאס רעטמיטשאב א ןופ עִיגַאלַאכיסּפ יד ,טסּוװאב

 טָאה רע ןכלעוו טימ ,סָאלש ןימ א ןעוועג םזיגָאלָאכיסּפא רעד זיא ןיקסווַאקאיאמ ראפ
 -פָאס ךיז טָאה ןוא ,םיא ןופ ןסירעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,עשיראטעלָארּפ טינ סָאד ןסָאלשראפ
 .לערּפא ןט-14 םענופ סָאש םעניִא ןסירעגסיורא ףָאסלָאק

 ןיא לַײװ טינ ,רעסעלש עכלעזא ןיא טינ ךיז טקיטיינ ריטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד
 -אטעלָארּפ א ראפ קידרעװמוא ןַײז לָאז סָאװ ,סניוזא טינרַאג ןאראפ טינ זיא ןּבעל רעזדנוא
 רָאנ .סָאמ רעקידנגונעג א ןיא ןאראפ ךָאנ סע זיא ,רעדיײל ,טסינומָאק א ראפ ןוא רעִיר
 גונעג ןוא ךעיוק גונעג ןאראפ זיא ייטראּפ ןַײז אב ןוא טאיראטעלָארּפ םאב לַײװ ,ראפרעד
 .טלעוורעטנוא עשילארָאמ עצנאג רעזדנוא ןעמארסיוא ןוא ןעלצרָאװּוצסױא ןטַײקכעלגעמ

 -טימ ףראד ,טלעװרעטנוא יד טָא זדנוא טזַײװאב יז סָאװ טימרעד ,רוטארעטיל יד
 ו .ריא וצ ףָאס א ןכאמ ןפלעה

 טָאה ,"םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ ןפא עקאטא, ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה יקסנעמיזעב סייב
 לפיוו :ץרוק רעייז ןקירדסיוא ןעמ ןָאק "סָאש, עסעיּפ ןַײז ןופ עמעט יד, זא ,ןבירשעג רע
 יד, :סערוש טיטעּפ ייוװצ ןזַײװאב ךיז ןלָאז גנוטַײצ רעד ןיא זא ,ןבעלרעביא רימ ןפראד
 איאנרוטארעטיל,) ."ןָאגאװ ןטייװצ םעד טזָאלעגסױרא טָאה עדאגירב-גָאלש עשיגוימָאק
 .(1929--4/9 -- ,"אטעזאג

 -שיגָאלַאכיסּפ א ןפאש ךָאד טסייה ןעגנובעלרעּביא עלאיצַאס עשיּפיט ןרעדליש רעֶבָא
 ןטלאה ןלעװ ןטסיגוימָאק יד ּוװ ,קרעװ א ןפאש רעדָא ןָאק עמ לַײװ .קרעוו שיטס:לאער
 קרעװ סָאד טָא זדנוא טעװ טלָאמעד ,ןָאגאוו-ַײװמארט םעד םורא ןעַײמש ןוא ןדייר ןיא
 ,ןָאגאוו םעד ןזָאלוצסױרא יידכיב ,ןּבעלרעביא ןעמ ףראד סָאװ ,ןגָאז טינ טשינרָאג רָאנ טינ
 -סיורא ןרעטש סָאװ ,ןַײקירעװש יד ןעמוקַײב סָאד ןרילומיטס ּפאנק רעייז ךיוא טעוו'ס רָאנ
 .ןָאגאו םעד טָא ןזָאלוצ

 -יגוימָאק רעד ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןוַײװ ,ךעלקריוו ,זדנוא טעװ קרעװ סָאד רעדָא
 .קרעוװ שיגָאלָאכיסּפ א ןַײז סע טעװ טלָאמעד ,עדאגירב-גָאלש רעש

 -ַאב םוילאער ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ דָאטעמ רעד, זא ,טלאה יקסנעמיזעב רעוואכ רעד
 לַײװ ,טריפ סאלק-רעטעברא רעד סָאװ ,ףמאק םענופ ןוא גנאג-סנבעל םענופ ןײטשּפָא -- טַײט
 גנולקיווטנא רעד ןיא ןסעצָארּפ עטריצילּפמָאק יד ןקעלּפטנא וצ טבערטש רָאטעמ רעד טָא
 ,רעטעּפש ךאסא סיורא ךיז ןזַײװ סָאװ ,ןסעצַארּפ יד ,קיכיסּפ רעלעודיווידניא רעד ןופ
 וויסאּפ - טַײטאב רע ;ןפורעגסיורא ייז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנונַײשרעד עלא:;צָאס ענעי רעדייא
 םעד ןוַײװ וצ עיטענ יד .סע ןכאמרעביא וצ ןבערטש טָאטשנָא ,ןבעל םעד ךיז ןבעגרעטנוא
 ןוא טסנוק רעד ןופ עלָאר עקידנקעטשנָא יד ןסעגראפ וצ טגנערב קיניײװעניא ןופ ןשטנעמ
 .(טרָאד) ."וויטקעיבָא , ןַײז ךיז ןװּורּפ סָאד

 ןשיװצ טיירּפשראפ יוזא זיא סָאװ ,סעָאט םעֶד ךיוא טייגאב יקסנעמיזעב רעוװאכ רעד
 ןגעוו ,םזיטנאמָאר ןגעוו ךעלטנייוועג ןדייר ענעי .רעשרָאפ-רוטארעטיל עשיטסיסקראמ טינ יד
 קידנריצנערעפיד טינ ,ןפירגאב ןוא ןעגנוניישרעד עשירארעטיל ערעדנא ןגעװ רעדָא םזילאער
 .ךעלטנגייא סע ןעמ טדער םוילאער רעדָא םזיטנאמַאר ןרעסָאװ ןגעוו

 -טַײהנײא ןא ןגעװ יװ ,םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ ןגעוו טדער יקסנעמיזעב רעוואכ רעד
 -עלטַײהנײא אזא טלעװ רעד ףא טינרָאג טריטסיסקע'ס זא ,טסעגראפ ןוא ,דָאטעמ ןכעל
 .דָאטעמ רעּכ

 8 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 סָאװ .,םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ א ןופ ,ךעלקריוו ,טסיײװ רוטארעטיל ןופ עטכישעג יד
 -יזעּב 'ִכ רעד טבַײרש סע עכלעוו ןגעװ ,םינַאמיס עלא יד טָא טימ טריזירעטקאדאכ טרעוו
 טָא רָאנ .טַײקויטקעיבָא ףא סעיזנעטערּפ טימ ,גנאג-סנבעל םענופ ןיײטשּפָא טימ :יקסנעמ
 ןשיגָאלָאכיסּפ ןראפ לאלכיב שירַאטאגילבָא טינ לאפ ןייק ןיא רעבָא ןענַײז םינָאמיס עלא יד
 עלאָיצָאס ערעכאווש יד ןופ רעבַײרש יד .ךעלכאזטּפיוה ,טריזירעטקאראכ ןבָאה ייז .םזילאער
 לַײװ - ,קיניװעניא ןופ ןשטנעמ םעד ןוַײװ וצ ."וויטקעיבָא  טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,סעּפורג
 | .טלעוו יד ןרעדנע וצ טאהעג טינ ךעיוק ןייק ןבָאה יז

 -סילאודיווידניא טימ ןצענערנאּב ךיז ןגעלפ סעּפורג עלאי;צַאס עניוזא ןופ רעבַײרש יד
 ןסעצָארּפ עטריצילּפמָאק יד ןקעלּפטנא, וצ טכערטשענ ןבָאה ןוא ןטכאבָאאבטסבלעז ןשיט
 ןגעלפ יײז .קיכיסּפ עשיטסילאודיווידניא יד ןרעדליש וצ ,"קיכיסּפ רעלעודיווידניא רעד ןופ
 טַײקכעלנעזרעּפ עמאזנייא יד ןריזיטקעלפער ןיא ןוא גנוטכאבָאאּבטסבלעז ןיא ןפיטראפ ךיז
 -כעלנעזרעּפ עמאזנייא יד טָא ןּפורעגסיורא ןבָאה עכלעוו ,ןשינעעשעג עלאיצַאס ענעי רעסיוא
 -ַאס א ןופ ןַײזטסּוװאב םעד טקירדעגסיוא ןבָאה ייז לַײװ ,ראפרעד ןוט סע ןגעלפ יז ;טַײק
 םעניילק א ראג טָאה יז רעדָא ,טינ טרעװ םוש ןייק טָאה עכלעוו ,עּפורג רעמאזנייא-לא;צ
 ענעגָאלשעגסיורא ןא ןוא ענעסעגראפ א יװ ,ךיז טליפ עכלעוו ,סעצָארּפ ןלאיצָאס םעניא טרעוו
 ןענַײז ןעגנובעלרעביא עריא זא ,ןביולג וצ םורעד טגיינעג זיא ןוא ,ןבעל ןלאיצָאס םענופ
 ,טרינימרעטעד טינ לאיצָאס

 -ַאכיסּפ םעניא ןליפשַײב ךאסא ןופ ךיוא רעבָא טסייו רוטארעטיל ןופ עטכישעג יד
 -סיוא ןענַײז עכלעוו ,םינָאמיס יד טָא ןופ םענייא ןייק טינ ןגָאמראפ סָאװ ,םזילאער ןשיגָאל
 ןשיוװצ דָארג ןאראפ ןענַײז ןליּפשַײב עכלעזא קינײװ טינ ,יקסנעמיזעב רעוואכ םאב טנכערעג
 רעד ראפ עקידנרעלאב יװ יײז ןטכארטאב רעפמעקטימ סיקסנעמיזעב סָאװ ,רעבַײרש ענעי
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ

 טגייל יקסנעמיזעב 'כ רעד טלאהניא ןא ראפ סָאװ ,רָאלק ןצנאגניא טינ זיא זדנוא
 -ניא רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא ןסעצָארּפ עטריצילּפמָאק יד , :רעטרעוו ענַײז ןיא ןַײרא
 ,ןעגנונַײשרעד עלאיצָאס ענע' רעדיא ,רעטעּפש ךאסא ןעמוק סָאװ ,קיכיסּפ רעלעודיוויד
 ."ןפורעגסיורא ייז ןבָאה סָאװ

 ,קיכיסּפ עשיטסילאודיווידניא אזא ךעלגעמ זיא'ס זא ,ןגָאז טימרעד ליװ רע בוא
 קנאדעג םעד טָא ןיא זיא ,ןזעוו עלאיצַאס ענעגנאגראפ סָאד זיא רעריא סיזאב רעד סָאװ
 .םזיסקראמ קיניײװ רעייז ןאראפ

 ןלאנאק עטלקיװראפ ענעי עלא ךרוד ןריּפשכָאנ ןגעװ רָאנ ָאד ךיז טדער רעשפע ןוא
 גנורימרָאפ יד רָאפ טמוק ייז ןיא סָאװ ,סעיצנאטסניא-גנאגרעביא םעטסיס עצנאג יד
 ןטולכאל ןזיא קיכיסּפ ןַײז זא ,סעִיזויליא ןשטנעמ םאֹּב ןפאש סָאװ ןוא ,קיכיסּפ רעד ןופ
 ?סיזאב-ריצודָארּפ םענופ קיגנעהּפָא טינ

 רעשיראטעלַארּפ רעד ראפ עבאגפוא ןייק ןַײז טינ סע ןָאק עשז סָאװראפ זיא
 ?רוטארעטיל

 ןסעצָארּפ עטריצילּפמָאק יד טָא ןקעדפוא זא ,סיוא ךיז טזַײוו יקסנעמיזעב 'כ םעד
 ."טריפ סאלק-רעטעברא רעד סָאװ ,ףמאק םענופ ןוא גנאג-סנבעל םענופ ןיײטשּפָא טסייה,
 ,םזילאער ןשיגָאלַָאכיסּפ םוצ וצ טייג עמ ןעוו ,טלָאמעד זיולב ןכאמ ןעמ ןָאק ריפסיוא אזא
 -אר א ןאראפ זיא טקנוּפ םעד ןיא עקאט דָארג רָאנ .ךאז רעצנאג רעכעלטַײהנײא ןא וצ יו
 .ןזאושזרוב ןטימ םזילאער ןשיגָאלַאכיסּפ ןשיראטעלָארּפ םעד ןשיוװצ דיישרעטנוא רעלאקיד

 ןיא ןסעצָארּפ עטריצילּפמָאק יד ןקעדפוא טגעלפ רע סייּב ,םזילאער רעזאושזרוב רעד
 -בלעז רעײז ןקיטעטשאב רע טגעלפ ,"קיכיסּפ רעלעודיווידניא רעֶד ןופ גנולקיווטנא רעד
 קיגנעהּפָאמוא ןצנאגניא ןענַײז ייז זא ,עיזויליא יד ןריוויטלוק ןוא ץנעטסיסקע עקידנעטש
 םזילאער רעשיראטעלַארּפ רעד ,טרעקראפ .ןעגנונַײשרעד עלאיצַאס ןיא טינ ערעסָאװ ןופ
 -טנא טעװ רע .ןועװ ןלאיצַאס םענופ עציוי-לעיוּפ א יװ ,ןסעצָארּפ יד טָא ןרעדליש טעװ
 יד עליפא ןַײז לָאז ,זיא טינ ערעסַאװ עייגיונעב טַײקיגנעהּפָאמוא ןופ סעיזויליא יד ןזיולב
 .קיכיסּפ רעלעודיווידניא רעד ןופ ןסעצָארּפ ,עטסלדייא יד ןוא עטסטר;צילּפמָאק עמאס

 דָאטעמ ןפא ךיז טריזאב סָאװ ,םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רענעי זיולב ןוט ןָאק סָאד
 ןליפסיוא טעװ םזילאלרעטאמ רעשיגָאלָאכיסּפ רעד ןעוװ ןוא .םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד ןופ
 -אי;רעטאמ ןשיטקעלאיד ןראפ ןכָאצינ ןייא ךָאנ ןעגנערב טימרעד רע טעװ ,עבאגפוא יד טָא
 טימרעד ןיוש טעװ םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רעד .רוטארעטיל ןופ טיבעג ןפא ךיוא םזיל
 ןיא טעװ ןוא ,סאלק-רעטעברא םענופ ףמאק ןפא ןוא ןבעל םענופ גנאג ןפא ןקריוװ ןיילא
 ,ןיײטשּפָא טינ יז ןופ לאפ ןייק
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 רעד ןיא ןסעצַארּפ עטסטריצילּפמָאק יד ןופ טַײקטגנידאב עלאיצָאס יד קידנקעלּפטנא
 םעד רוטארעטיל יד טימרעד טיצרעד ,טימרעד טריזיוויטקא ,קיכיסּפ רעד ןופ גנולקיווטנא
 רעד ןופ סעריטס יד טמיטשאב סױרָאפ ןּבָאה סָאװ ,סעביס עלא;צָאס ענעי ןעמוקוצַײב ןליוו
 ,קיכיסּפ רענעבעגעג

 עטריצילּפמַאק יד ןכאמ וצ רָאלק טַײקכעלגעמ םוש ןייק טינ טעז יקסנעמיזעב 'כ רעד
 ,סאלק-רעטעּברא םענופ ןסערעטניא יד ײברעד קידנרירנָא טינ ,קיכיסּפ רעד ןופ ןסעצָארּפ
 ןיא ּפָא ,םורא יוזא ,יײז טיג ןוא ןסעצָארּפ יד טָא ןופ ּפָא ךיז רע טלקָאש רעבירעד ןוא
 ןטילקירעװש יד ראפ ןרילוטיּפאק עקיזָאדסָאד .רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ טינ רעד עדנערא
 רעשיגָאלָאכיסּפ רעד זא ,טײטשאב רע סָאװ ,טימרעד רע טקיטכעראב םעלבָארּפ רעד .ןופ
 ךָאט ןיא זא ,ַײברעד טינ טקרעמאב רע ןוא ,םזיוויסאּפ וצ ךעלדַײמראפמוא טריפ םזילָאער
 ."פעל , םעד ּפָאק ןטימ ךָאנ רע טלקָאש

 ןעװעג טפָא ץנאג זיא רע .רעשיטסיוויסאפ א ןַײז ןָאק םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רעד
 ךעלדַײמראפמוא לָאז רע ןזא ,ןזומ ןייק טינ ,ךיז טייטשראפ ,זיא'ס רָאנ ,רעשיטסיוויסאּפ א
 .טַײקכעלקריװ רעד וצ ךורּפשרעדיװ ןיא ןייטש לָאז רע זא ,רעשיטסיוויסאּפ א ןַײז

 ,טַײקיזַאלגנאגסיױא עלאָיצַָאס סיוא טקירד רע ןעװ ,טלָאמעד שיטסיוויסאּפ זיא רע
 זיא רע .טַײקכעלקריװ רעד ראפ עּפורג רעלאיצַאס רעקיזָאלטכאמ א ןופ עיצאילוטיּפאק יד
 עלאיצַאס עטמיטשאב א סָאװ ,ןופרעד טאטלוזער א זיא רע ןעװ ,טלָאמעד שיטסיוויסאּפ
 -ָאכיסּפ ענעבעגעג יד ןופ ןעלצרָאװ יד ןקעדוצפוא ןוא ןייטשראפ וצ קיייפמוא זיא עּפורג
 טיטשראפ רע רָאנ דלאביוו ,שיטסיוויסאּפ ןַײז ֹוצ ףוא טרעה רע רָאנ .ןסעצָארּפ עשיגָאל
 .ייז ןרעדנע וצ קיטפערק גונעג לאיצָאס זיא רע דלאביוו ןוא סעביס עקיזָאדיד

 ךיז ןיא טַײקידנעװטױנ יד טלדנאווראפ טַײקידנעװטױנ יד ןעמענאב סָאד יו טקנוּפ
 עלאָיצָאס יד ןעמענאב ןכרוד זא ,ךיז טמוקאב יוזא טקנוּפ ,זדנוא ראפ טַײקידנעװטױנ א ןיא
 ףַאס א טכאמעג טרעװ קיכיסּפ רעד ןיא ןסעצָארּפ עטקעדעגפוא יד ןופ טַײקטרינימרעטעד
 -רעביא גנובערטש יד טקראטשראפ טרעוו'ס ןוא ןבעל םעד ךיז ןפראוורעטנוא ןִיויסאּפ"םוצ
 .טַײקוװיטקא יד טקעוװעגפוא טרעוו'ס ,סע ןכאמוצ

 רָאנ ,לאלכיב םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ ןגעװ םאטס טינ ךיז טלדנאה'ס זא ,סע טסייה
 ןעלצרָאװ עלאיצָאס יד ןגעוו ,םזילאער ןשיגָאלַאכיסּפ םעד טָא ןופ רעטקאראכ םעד ןגעוו
 .דָאטעמ ןשיפָאזָאליפ ןַײז ןגעוו ךיוא ןיוש ,עליימעמ ,ןוא ,ענַײז

 םענופ סעביס עלאי;צַאס יד טקעלּפטנא סָאװ ,םזילאער רעשיגָאלַָאכיסּפ רעד ,רעמ ךָאנ
 ,ןעמעלבָארּפ ךאסא רעיײז ןופ טַײקיטשינ יד ןיילא טימרעד ףוא טקעד ,סעצָארּפ ןשיכיסּפ
 ןיילא טימרעד טמענ רע ;עטלקיװראפ ןוא עקיטכיוו רעייז ןַײז וצ טנַײשעג רעִירפ ןבָאה סָאװ
 ןעועג רעירפ ןיא סָאװ ,עיגרענע יד טַײרפאּב ןוא ןעמעלבָארּפ עקיזָאדיד ּפָארא ןצנאגניא
 ןרעטשעצ ףא ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,ןוא ,טַײקוװיטקא רעלאיצַאס ראפ ,ייז ךרוד טעטנעּפעג
 ,קיטכיו ךעלקערש ןעזעגסיוא ןעמעלבָארּפ עקיזָאדיד ןבָאה ייז בילוצ סָאװ ,ןעמיֹוצ ענעי

 :יקסנעמיזעב רעוואכ רעד טּבַײרש טרָא ןטייווצ א ןיא
 עשישטנעמ יד ריא ךרוד ןקעדפוא סָאד ןוא קיטקארּפ-ןסאלק יד ןרעדליש סָאד,

 ןשירעפעש םעד ןצענערגאּב וצ ןּבערטש םעד ןגעק קידנעטש רימ ןלעטש עיגָאלָאכיסּפ
 ןופ ןסירעגּפָא זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ ףעצראּפ ןכעלרעניא םעד ןרעדליש טימ םענראפ
 ,(1930--26/6 ,אטעזאג איאנרוטארעטיל) "טַײקיטעט רעכעלטפאשלעזעג ןַײז

 טקיטיײנ יז שטָאכ ,עקיטכיוו א רעייז יקסנעמיזעב רעוואכ םאֹּב זיא עכָאנאה יד טָא
 .ןכעלטקניּפראפ סָאװטע יז לָאז עמ ,ךיז

 עיגָאלָאכיסּפ עשישטנעמ יד ריא ךרוד ןקעדפוא ןוא קיטקארּפ-ןסאלק יד ןרעדליש
 .לָאמ ןייא זיא סָאד .קיטקארפ רעשיראטעלַארּפ רעד ןופ טקנוּפדנאטש םענופ רָאנ ןעמ ףראד
 -עגּפָא זיא סָאװ ,ןשטנעמ א, :רעטרעװ יד טָאטשנָא ,רעקיטכיר ךאסא ןַײז טעװ ,סנטייווצ
 ןופ ןסירעגּפָא זיא סָאװ ,ןשטנעמ א, :ןגָאז וצ ,"טַײקיטעט רעכעלטפאשלעזעג ןַײז ןופ .ןסיר
 רעסיוא טייטש סָאװ ,ןשטנעמ א,-- רעקיטכיר ךָאנ רעדָא ,"עזאב-ןסאלק ןוא רעלאיצָאס ןַײז
 ןגעװ טינ ךָאד ךיז טלדנאה ָאד לַײװ ."עּפורג רעלאיצַאס ןַײז ןופ סעיצקנופ-ריצודָארּפ יד
 ןלָאמטש ןיא טַײקיטעט רעכעלטפאשלעזעג רעטקעריד ןגעװ ,טַײקיטעט רעכעלטפאשלעזעג
 .עפורג רעלאָיצָאס ןַײז ןופ ,סאלק ןַײז ןופ סעיצקנופ עלאיצַאס יד ןגעוו רָאנ ,טּרָאװ ןופ ןעניז

 ןיא קנאדעג סיקסנעמיזעב 'כ םעד זיא ,טַײקכעלטקניּפ טינ יד טָא ןענעכער טינ ביוא
 עטמיטשאב ןגעק רָאנ טעדנעװעג קנאדעג רעד טָא זיא ןָאד רָאנ .רעקיטכיר א ןיימעגלא
 ןשיראטעלָארּפ םעד דמערפ טנורג ןיא ןענַײז סָאװ ,םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ ןעגנונַיײשרעד
 -ָאכיסּפ ןטרעדלישעג שיטקעלאלד ןוא םענעמונאב שיטקעלאיד םעד ,םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ
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 ענעי ןגעק ןוא ןעגנולפירקראפ ענעי ןגעק רָאנ טדנעװעג זיא רע רעדָא ;םזילאער ןשיגָאל
 ,ױװ ,קרעװ עקיניײא ןיא ןקרעמאב רימ עכלעװ ,םזילאער ןשיראטעלָארּפ םענופ ןגײנּפָא
 ,"דלעה א ןופ ןריובעג סָאד  ןאמָאר סיקסנידעבעל ןיא ,לשָאמעל

 דנובנעמאווצ א ןָא טלעװ עכעלרעניא סנשטנעמ םעד ןרעדליש וצ ןעגנובערטש יד
 ראפ שיטסירעטקאראכ ןעװעג קידנעטש זיא גנובערטש יד טָא ,עלָאר רעלאַיצָאס ןַײז טימ
 ןוא ןשטנעמ-ןסאלקרעסיוא ןא ןרעדליש וצ ןעוװעג טריסערעטניראפ ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש
 .טנעמָאמ-ןסאלק םעד ןענעקײלּפַא

 ןטולכאל גנוצענערגאבטסבלעז אזא זיא רעבַײרש ןשיראטעלָארּפ א זא ,ךעלריטאנ
 .דמערפי

 ןקעדוצפוא טריסערעטניראפ זיא רע סָאװ ,ראפרעד רָאנ טינ דמערפ םיא זיא'ס
 טיג ןרעדליש-ןסאלק סָאד רָאנ סָאװ ,ראפרעד ךיוא רָאנ ,סעִירָאעט-ןסאלקרעסיוא יײלרעלָאק
 .טלעוו רעכעלרעניא סנשטנעמ םעד ןופ דליב עקיטכיר קיצנייא סָאד

 ןוא ;ראטנעמעלע ןוא טעשָאּפ סע זיִא ןשטנעמ ןקידנעקנעד שיטסיסקראמ א ראפ
 .ןופרעד ןדער וצ ןעװעג ַײדעק טינ עליפא רעשפע טלָאװ'ס

 ןעמענראפ עכלעוו ,רעבַײרש יד ןופ ווּורּפ רעד סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב ךאז יד רָאנ
 ,שעריוש ןלאיצָאס ןדיוטעי רעסיוא ןשטנעמ םענופ טלעװ עכעלרעניא יד ןקעדפוא טימ ךיז
 זא ,סיוא ךיז טזַײװ םיא זא ,יקסנעמיזעּב 'כ םעד ןקָארשעגנָא יוזא טָאה ווּורּפ רעד טָא
 -ראפמוא זומ יז ןקעדפוא סָאד ןוא טלעװ רעכעלרעניא סנשטנעמ םעניא ךיז ןפיטראפ סָאד
 --,ךיז ןעמיוצמורא ןשיטסילאודיווידניא וצ ,םזיוויסאפ וצ ,עיסקעלפער וצ ןעגנערב ךעלדַײמ
 עניוזא ןופ רוטארעטיל א אב רָאנ ןאראפ ןענַײז ןטפאשנגייא עלא יד טָא ןעװ ,טַײצ רעד ןיא
 ןױלב ייז טבַײלב סע סָאװ ,טַײקיטעטמוא רעלאיצָאס וצ טלייטרוראפ ןענַײז סָאװ ,סעּפורג
 ,זילאנא ןשיגָאלַאכיסּפ ןופ לגיּפש םעניא ךיז ןעלגיּפש וצ

 -ניא יד .טַײטאּב ןלא;צָאס א ךיוא טָאה רעבַײרש יד טָא ןופ גנופאש יד עליפא רעבָא
 -אב"א טנָאמראפ ,גנופאש רעד טָא ןיא טריסקיפראפ זיא סָאװ ,קיכיסּפ עשיטסילאודיוויד
 : .טַײקשיּפיט עלאיצַאס עטמיטש

 זילב רעקירדסיוא ןא זיא רעבַײרש אזא טָא סָאװ ,םעד ןיא ךָאנ זיא ךאז עצנאג יד
 יד זיוִלַּב טריזיּפיט ,טרעדליש רע סָאװ ,קיכיסּפ יד ןוא ,עּפורג רעקניניילק א סעּפע ןופ
 .עּפורג רעלאיצָאס רעניילק א ןופ ןעגנובעלרעּביא

 -נטַײדאב לאיצָאס א ןופ ןסעצָארּפ-סנגעל יד טימ ןדנובראפ זיא סָאװ ,רעּבַײרש א
 ןַײז ןופ ןזעװ סָאד -- טלעװ עכעלרעניא סנשטנעמ םעד ןקעדפוא ןטימ טריזיּפיט ,סאלק ןקיד
 .טַײטאב ןלאזצָאס ןסיורג ןופ דליב שירעלטסניק א ןיוש רע טפאש ןיילא טימרעד ןוא .סאלק

 ןטלאטשעג עקידנטַײדאב לאיצַאס זא .,ןעניימ סָאו ,ןשטנעמ ךאסא ןאראפ זיא'ס
 טָאה עדאגירב עשיגימָאק יד, זא ,ןזַײװ סָאװ ,ןטלאטשעג ענעי זיולב זדנוא ראפ ןענַײז
 ."ןָאגאוו ןטייווצ םעד טזָאלעגסיורא

 רעזדנוא ןיא טליּפש סע עלַאר עקיטכיו אראפ סָאװ ,רימ ןזַײװ טרָא רעדנא ןא ףא
 ןרעדליש זיא רענאשז-ריצודָארּפ םעד טָא ראפ ךיוא רָאֹנ .רענאשז-ריצודָארּפ רעד רוטארעטיל
 ןעייטש סָאװ ,סעּבאגפוא עטסקיטכיו יד ןופ ענייא - ןשטנעמ םענופ טלעװ עכעלרעניא יד
 ,רוטארעטיל רעד ראפ

 רעדָא ,ןשטנעמ א ןגעװ ןאמָאר א זיא סָאד ןאמָאר-ריצודָארּפ רעשיראטעלָארּפ רעד
 םוצ ןריפ סָאװ ,סעמרָאפ-ריצודָארֿפ עַײנ טפאש רעכלעוװ ,וויטקעלָאק ןשישטנעמ א ןגעוו
 טלעװו רעכעלרעניא רעד טימ שטנעמ רעד טייטש רעבירעד ןוא .ןשטנעמ םעַײנ א ןפאש
 ,רוטארעטיל רעד טָא ןופ רעטנעצ ןיא ,ענַײז ןעגנובעלרעביא יד טימ ,רענַײז

 ןעמָאנ ןיא טשרעמיולק -- ,ןגָאז סָאװ ,"ןרענָאיצילָאװער , עכלעזא רעבָא ןיז ןעניפעג'ס
 ףראד רוטארעטיל עצנאג יד זא - ,עיצקודָארּפ רעזדנוא טיוב סָאװ ,דראגנאווא םעד ןופ
 זיא טינ'ס יװ ןיוש רימ ןלעװ רעגייטש ןטימ ,עיצקודָארּפ יד ןלעטשקעװא ןפלעה זדנוא
 רעד ןיא "רעקיטקעלאיד  אוא רענייא ןבירשעג גנאל טינ טָאה'ס יװ ,ןעמוקסיוא ןיײלא
 ."אטעזאג איאנרוטארעטיל,

 םעד ןליײטּפָא יוזא זא ,טינ ןעייטשראפ רעקיטקעלאיד ,טגָאזעג סנייטשימ ,עקיזָאדיד טָא
 ,טנָארפ ןופ "ליט, םעד ןליײטּפָא יו ,עקיבלעזסָאד טקנוּפ זיא עיצקודָארּפ רעד ןופ רעגייטש
 םענופ ןעמעלבָארּפ יד טלעטש יז יװ ,סָאמ רעקיבלעזרעד ןיא טקנוּפ ףראד רוטארעטיל יד
 ,ייז ןזייל וצ ןפלעה ןוא "ליט,-רעגייטש םענופ ןעמעלּבָארּפ יד ךיוא ןלעטש ,טנָארּפ-ריצודָארּפ

 -רעניא סנשטנעמ םענופ ןעמעלבָארּפ יד ןזייל זא ,ןזַײװנָא לָאמאכָאנ רעבָא ןזומ רימ
 גנומענרעטנוא רעד ףא םיא טרעגרע סע סָאװ ,ץלא ןבעלסיוא םיא ןפלעה ןוא טלעװ רעכעל
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 -ָאטקעלפער ןוא ןשירעטכאבָאאב ,ןשיטסיוויסאּפ ןייק טימ טינ ןעמ ןָאק ,רעגייטש םעניא ןוא
 ,םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ םענעמונאב שיטקעלאלד ןטימ זיולב רָאנ ,םזילאער ןשיר

 ,לאלכיב םזילַאער ןשיגָאלָאכיסּפ ןגעוו טינ ךיז טלדנאה'ס זא ,לָאמאכָאנ טסייה סָאד
 עלאיצָאס ענַײז ןגעװ ,םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ םעד טָא ןופ רעטקאראכ םעד ןגעװ ּרָאנ
 .דָאטעמ ןשיגָאלָאכיסּפ ןַײז ןגעוו ןוא ןעלצרָאװ

 -יוידניא רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא ןסעצָארּפ עטריצילּפמָאק יד-ןקעדפוא סָאד
 ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ ןופ דָאטעמ םעד טלעטשעגנגעק טינ טרעװ "קיכיסּפ רעלעוד
 עלאיצָאס יד ןקעדפוא ןעמ ןַאק דָאטעמ ןשיטסילַאירעטאמ-שיטקעלא;ד ןכרוד רָאנ ,טרעקראפ
 רעד ןיא ןסעצָארּפ עטריצילּפמָאק יד טָא ןופ טַײקטרינימרעטעד-ןסאלק יד ןוא טַײקשיּפיט
 ,קיכיסּפ רעלעודיווידניא

7 

 ןופ עיגָאלָאעדיא-ָאכיסּפ יד ןטלאטשעג ענַײז ךרוד סיוא טקירד קרעװ שירארעטיל א
 ףוא טקעד סע ןעװ ,טלָאמעד רָאנ גנוטַײדאּב עסיורג א טָאה ןוא סעּפורג עלאיצַאס עסיורג
 -עגעג רעד ןופ ןשטנעמ יד ראפ שיּפיט ןענַײז סָאװ ,עיגָאלָאכיסּפ רעד ןופ ןשינעפיט ענעי
 .סאלק םענעבעגעג םענופ ,עכָאּפע רענעב

 זיא םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רעשיראטעלָארּפ רעד זא ,טגָאזעג ןיוש ןבָאה רימ רָאנ
 רעדָא רעזאושזרוב-שיצירּפ רעד ןופ םזילאער ןשיגַאלָאכיסּפ םעד וצ ךעלנע טינ ןטולכאל
 .רוטארעטיל רעשירעייגט ימ רעד ןופ

 ענעדיישראפ ַײרד ןקרעמנָא ןעמ ןָאק רוטארעטיל רעשיטעווַאס רעקיטציא רעד ןיא
 ,םזילאער ןשיגָאלַאכיסּפ ןופ ןּפיט

 -יסּפ רעד ,רעבַײרש עטכער יד ןופ םזיגָאלַאכיסּפ רעד זיא סָאד --פיט רעשרע רעד
 עטיונ זיא רע סָאװ ,טימרעד טריזירעטקאראכ טרעװ רע .רעבַײרש-עדירעי יד ןופ םזיגָאלָאכ
 טרעװ עכלעוװ ,ךאז עקיבײא ןא סעפע יװ ,טלעװ עכעלרעניא סנשטנעמ םעד ןרעדליש וצ
 -וָאקאידרעמס יד ןיא ךיז ןעלבירג ֹוצ ביל טָאה רע .רוטאנ סנשטנעמ םעד ךרוד טמיטשאב
 | .ןשטנעמ םענופ ןכירטש

 םעניא ,ןשטנעמ םעַײנ םעניא ןקעדפוא ןיא רָאנ ןעלדנאה ךיז לָאז סע ןעװ זיא
 םענופ ןכירטש ענעי רעדָא יד טסינומָאק םעניא ,רענָאיצילָאװער םעניא ,רעטעברא
 -נידאב ענעי רעדָא יד אב ףוא ןעמוק ןכירטש יד טָא יוזא יװ ,ןזַײװ ןוא :ייז ןקעדפוא ,רעװָא
 קידנעטש ןזיא ןשטנעמ ןטלא םענופ ףעצראּפ רענעטלאהאבראפ רעד יוזא יװ ןזַײװ ,ןעגנוג
 עמ ,טרעקראפ .טכעלש טינ ןעװעג ךיז ראפ ןוא ןא סע טלָאװ ,ךיז ןקורוצסיורא .טיירג
 ןכרוד ,טימ טפלעה קרעוװו שירארעטיל אזא לפיו ףא ,ןעמענָא טנָאקעג ןרעג סע טלָאװ
 ןעמ טלָאװ קרעװ עניוזא .םיא ןטָארסױא ,םיא ןַײז וצ רעוויױג ,ףעצראּפ םעד טָא ןרעד יש
 .ןסירגאב קעפָאס ילעב טפראדעג

 סעּפורג-עדירעי יד טָא ןופ םזיגָאלָאכיסּפ רעד סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב ךאז יד רָאנ
 רָאנ ,קיכיסּפ רעזדנוא ןופ ןטנעמעלע עשיװָאקאידרעמס יד ןפמעקאב ףא טינ טדנעוװעג זיא
 עִירָאגעטאק עקיבײא ןא זיא עשיװָאקאידרעמס סָאד זא ,גנוטפױהאב רעד טימ טמוק רע
 ,רוטאנ סנשטנעמ םענופ

 זא ,םעד ראפ קערש טימ ןוא קינאּפ טימ ןעגנורדעגכרוד טּפָא ןענַײז קרעװ עכלעזא
 .(וָאנָאעל) "רָאי 300 ףא ןעַײטס טעװ ץכעַײּפש רעװָאליטנוא,

 -עלָארּפ םעד דמערפ ןטולכאל זיא םזיגָאלָאכיסּפ אזא זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז זיא'ס
 ,םזילאער ןשיראט

 םעד סיוא טקירד רעכלעו ,םזילאער רעשיגָאלַאּכיסּפ ּפיט רעטייװצ א ןאראפ זיא'ס
 .סעפורג עשירעייגטימ עקניל יד ןוּפ עליפא זַײװלײט ןוא עשירעייגטימ יד ןופ םזיגָאלַאכיסּפ
 ,געװװ-דייש א ףא ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ ןופ םזיגָאלַאכיסּפ א זיא סָאד

 יצ ,ץלא ךָאנ ןעלפייווצ סָאװ ,סעּפורג עלאיצַאס ענעי ןופ םזיגָאלָאכיסּפ רעד זיא סָאד
 .רעקיטכיר א זיא געוו רעזדנוא

 םעַײנ רעדעי אב סָאװ ,טעלמאה ןקיטַײצטנַײה א ןופ םזינָאלָאכיסּפ רעד זיא סָאד
 רעד זיא יצ ,טינ סייו רע ןוא "?סעמע רעד זיא עשז ּוו; עגארפ יד רע טלעטש ןעיָאסינ
 .סעקייפס ןיא ,עיסקעלפער ןיא ןַײרא טלאפ .רע ;רעקיטכיר א רערעזדנוא געוו

 עכעלרעגריבניילק יד דאצימ דנאטשרעדיו םעד סיוא טקירד םויגָאלַאכיסּפ רעד טָא
 .גנויוב רעשיראטעלַארּפ רעד ןופ ןפמעט יד ןגעק סעּפורג
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 ערעיײז ןיא רעװעג עטסקראטש סָאד זא ,סיוא ךיז טוַײװ סעּפורג יד טָא .רעמ ךָאנ
 -ָאעדיא ערעייז ןופ טפאשגולק עטסערג יד ."ץכעַײּפש רעװָאליטנוא, יד טָא עקאט זיא טנעה
 שיגכעט רָאי 15 ןיא רעדָא 10 ןיא ,5 ןיא ןעק עמ זא ,גנוטּפיוהאב רעד ןיא טייטשאב ןגָאל
 ,5 ןיא ןפיוא םושעב טינ ןעק עמ רָאנ ,רעדנעל עשיטסילאטיפאק יד ןגָאירעבירא ןוא ןגָאירעד
 -סילאָיצָאס א ןיא רעמיטגייא םעד -- ןשטנעמ םעד ןעלדנאווראפ רָאי 15 ןיא רעדָא 10 ןיא
 .ןשטנעמ ןשיט

 .רעשירעלטסניק ןופ רעטסומ רעטסעב רעד זא ,רעבירעד סיוא טמוק רעבַײרש יד טָא אב
 םאב ךָאנ ןענַײז סע קראטש יװ ,ןרעדליש סָאד זיא ןשטנעמ םעד ןעגנירדכרוד טַײקִיייפ
 ,טַײהנעגנאגראפ רעד ןופ ןסקעלפער יד טסינומָאק םאּב ןוא רעטעברא םענעטירשעגרָאפ
 רעד טָא אב טפאשנאגנעפעג ןיא זדנוא ןופ רערעדעי ךָאנ טגיל סע טסעפ יװ ,ןרעדליש
 -רעטנוא םענופ גנוטַײדאּב רעד ןגעוו סעירַאעט ײלרעלָאק ךיז ןפאש ַײברעד .טַײהנעגנאגראפ
 ,טינ ןקרעמאב ,ערעייז רעקיטערָאעט יד ךיוא יװ ,רעבַײרש עקיזָאדיד רָאנ .ןקיניזטסּוװאב
 : .דנאטשרעדיוו ןטסנעלק ןופ עיניל רעד ףא ַאד ןעייג יז זא

 ,םענעגנאגראפ םענופ ןטנעמעלע יד זדנוא אב ְךָאֵנ ןענַײז סע קראטש יװ ,ןזַײװאב
 זיא סָאד -- ,גנאלק-ןקָאלג םעד ןופ טרעמכאיעצ ךיז טָאה רעטעּברא ןא יוזא יװ ,ןלייצרעד
 .םזילאער ןשיצירּפ רעדָא ןזאושזרוב םענופ ןָאגיּפע רעדיוװטעי ןוט ןָאק סָאד ,טעראפארט א

 .סָאד ןריובעג זדנוא ןיא טרעװ סע יוזא יװ ,ןזַײװאב ןוא ןקעדפוא וצ זיא רעװש
 ןיא , טלדנאווראפ זַײװכעלסיב ןרעוװ ןעגנוגילצרעביא עשיטסינומָאק ערעזדנוא יוזא יװ ,עַײנ
 ןיא טלדנאוראפ זדנוא אב טרעװ עִיגָאלָאעדיא עשינינעל יז יוװא יװ ,ןַײזטסּוװװאברעטנוא
 ,טולּב רעזדנוא

 ךיז ןבָאה ןסקעלפער עַײנ עניוזא .ןאראפ ןיוש זיא ןַײזטסּוװאברעטנוא רעַײנ אזא ןוא
 .טעבראעגסיוא ןיוש

 -ראפ רעד ןופ עַאּפשאה רעד רעטנוא ןצנאגניא ךיז טניפעג סָאװ ,םזיגָאלָאכיסּפ רעד
 ןכרוד ןרעװ טפמעקאב זומ ,סעקייפס עשיטעלמאה ןופ עָאּפשאה רעד רעטנוא ,טַײהנעגנאג
 ,זילאנא ןשיגָאלָאכיסּפ ןשירַאטעלָארּפ

 .ןשיראטעלָארּפ םוצ ,םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ ּפיט ןטירד א וצ זדנוא טגנערכ סָאד ןוא
 טסייװ רע .סעקייפס ןופ ךיוא טסייוו םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רעשיראטעלָארּפ רעד

 סָאד רָאנ ,ןעגנובעלרעּביא עכעלרעניא ערעווש ןופ ןוא ןשינרעטאמ עש:גָאלַאכיסּפ ןופ ךיוא
 ןיײק טינ ןענַײז'ס .געוו רעזדנוא ןופ טַײקיטכיר רעד ןגעװ סעקייפס ןייק טינ רעבָא ןענַײז
 טימ ,םעד ןגעוו סעקייפס ןענייז סָאד ."?סעמע רעד זיא עשז ּוװ, :סעקייפס עשינאיטעלמאה
 ןדָאטעמ ערעסָאװ טימ ,ענעגנאגראפ סָאד ןבעלסיוא רעלענָאיצאר ןעמ ןָאק ןגעו ערעסָאװ
 ,טפנוקוצ רעד וצ געוו םעד ןרעלענשראפ ןעמ ןָאק

 םזילאער א ,םענַײז םעצע ןטיול ,רעבירעד זיא םזילאער רעשיגַאלַאכיסּפ רעקיזָאדרעד
 ןוא .סולשאב םעד ןעמענָא ןראפ ןעלקאוו ןופ טונימ יד זלב ףוא טקעד רע :ןליװ ןופ
 טַײקוװיטקא עצנַאג יד ,ןליוו רעצנאג רעד טרעװ ,ןאראפ ןיוש זיא סולשאב רעד זא ,ךָאנרעד
 .םיא ןריזילאער ףא טעדנעװעגנָא

 -אער רעשיגָאלַאכיסּפ א רעבירעד זיא םזילאער רעשיגָאלַאכיסּפ רשיראטעלָארּפ רעד
 יד ןקעדפוא ןיא טייטשאב רע .געוו ןַײז ןבילקעגסיוא ןוא טקיניזטסּוװאב טָאה סָאװ ,םזיל
 ,ןטַײקירעװש ןַײז רעוװיױג ןָאק סָאװ ,םענייא ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןוא סעװָאשכאמ

 יװ ,ןזַײװ טעװ רעכלעוו ,רעּבַײרש ןשיראטעלַארּפ םעד טימ ןטלאה סע טעװ טכעלש
 טעװ ןוא ,טעברא רערעװש ףא סעטכאש יד ןיא קעווא ןענַײז ןטסיגוימָאק רעטנזיוט יוזא
 טעװ ,טעברא רעד ןופ ןפָאלטנא ןענַײז ןטסיגוימָאק יד טָא ןופ רעקילדנעצ יוזא יװ ,ןזַײװ טינ
 .כאש יד ןיא ןבילבראפ ןענַײז עכלעוו ,ענעי ןופ סעקייפס יד ןוא ןעגנולקאוו יד ןזַײװ טינ
 .ףָאס ןזיב טעברא רעייז טריפרעד ןבָאה ןוא ,סעט

 ,רעבַײרש ןשיראטעלָארּפ םענעי טימ ךיוא ןטלאה סע טעװ טכעלש יוזא טקנוּפ ןוא
 -ָאסמָאק רעד אב רעגייטש םעניא ץלא זיא'ס ןַײּפ יו ןוא טוג יװ ,ןלייצרעד טעװ רעכלעוו
 -יטש רעייז ןיא סָאװ ,ןטסיגװײמָאק ענעי ןגעװ טינ ןלייצרעד טינ טעװ ןוא ,טנגוי רעשילָאמ
 ןוא ,םוטרעגריבניילק םענופ רעטנוא טינ טינרָאג טימ טאמיק ךיז ייז ןדייש גנוריפוא רעשירעג
 -ימָאק עקירעביא יד טכאמעגכרוד ןבָאה'ס עכלעוו ,ןשינעשזדנָאלב ןוא סעקייפס יד ןגעוו טינ
 .רעגייטש רעיײז ןיא עכעלרעגריבניילק סָאד ןעוועג רעוויוג ןּבָאה ייז זיב ןטסיג

 -ַארּפ רעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעפיט רעד טעליוב סיורא לָאמארעדיוו טערט ָאד ןוא
 סיורא לָאמארעדיו ךיז טזַײװ .ָאד .רעזאושזרוב-שיצירּפ רעד ןוא רוטארעטיל רעשיראטעל

 א
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 סָאד ןרעדליש ,טרעװ ןבעל סָאד יו ,יוזא ןבעל סָאד ןרעדליש ןופ ּפיצנירּפ-טנורג רעד
 .עשיטאטס סָאד טינ ןיא ,עשימאניד-שיטקעלא;ד

 -עג עשיפיט ןּבעג וצ עבאגפיא ןא ראפ ךיז טלעטש רוטארעטיל עשירעלטסניק יד
 ןשיּפיט א ןּבעג ,עכָאּפע רענעבעגעג רעד ןופ סעּפורג עלאיצָאס עטסקיטכיוו יד ןופ ןטלאטש
 ,ילברעד ןעק יז ןוא .עכָאּפע רעד ןופ ןרוגיפ עטסקיטכיו יד ןופ קורדסיוא ןשירעלטסניק
 ,טינ ןעק יז ,ןרוגיפ יד טָא ןופ טלעװ עכעלרעניא עטספיט יד ןרירָאנגיא טינ ,ךיז טייטשראפ
 .עשיגָאלָאכיסּפ ןייק ןַײז טינ ,סע טסייה

 לעיּפיצנירּפ זיא רעבַײרש ןשיראטעלַארּפ א ןֹופ םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רעד רעבָא
 .ןשיראטעלָארּפ טינ םאב רעדייא ,רערעדנא ןא רָאג ךָאט ןיא ןוא

 -רעמס יד ןקעדפוא ןייק ןופ ,ךיז ןיא ןעלבירג ךיז ןשידירעי ןייק ןופ טינ סייוו רע
 טסייו רע ;רוטאנ רעשישטנעמ רעד ןופ עירָאגעטאק עקיביײא ןא יװ ,ןטנורגּפָא עשיווָאקאיד
 ןגערפרעד ןייא ןיא ןטלאה סָאװ ,רעייגטימ יד ןופ םזיגָאלָאכיסּפ ןשיטעלמאה םעד ןופ טי
 רעַײנ רעדעי אב סעמע םעד טָא ןרידיוער סָאװ ןוא י?סעמע רעד זיא עשז וו; ךיז
 .טַײקירעװש

 ןעמונאב ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ זילאנא ןשיגָאלַאכיסּפ א טימ ןעגנורדעגכרוד זיא רע
 וצ ,טַײקירעװש יד ןעמוקַײּב וצ ןליו םעד טרילומיטס רע ,געװ רעייז טעבראעגסיוא ןוא
 ,גנוקיטעטשאּבטסבלעז-ןסאלק
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 זדנוא ראפ ךיז טלעטש גנורעדליש רעשיגָאלָאכיסּפ רעטפיטראפ ןופ םעלבָארּפ יד
 רָאנ ,ןטקאפ ענלצנייא ענעי רעדָא יד ןבַײרשראפ ןגעװ טינ ךיז טלדנאה סע סָאװ ,ראפרעד
 דנאטשמיא ןלָאז עכלעוו ,טַײקכעלקריװ רעזדנוא ןופ רעדליב עשיטעטניס עכלעזא ןפאש ןגעוו
 .טַײקכעלקריװ רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןזייל זדנוא ןפלעה וצ ןַײז

 -ָאזיּפע םוצ גנויצאב עוויטאגענ קימיטשנייא אזא זדנוא אב ןאראפ זיא טסיזמוא טינ
 רעלטסניק רעזדנוא רעדעי אּב ןיא טסיזמוא טינ .רוטארעטיל רעד ןיא ןשירעגייטש-שיד
 .ּפיט א - טלאטשעג א ןפאש וצ םיורט רענעגרָאבראפ רעד קראטש יוזא

 רעטציא טדער ,עבאגפוא-ריצודָארּפ א ןגעוו יו ,ּפיט םעד ןפאש םעד טָא ןגעװ עקאט
 .יקסנעמיזעב 'כ רעד

 טינ ןריטנַאקסיד ,יקסנעמיזעּב 'כ רעד ךיוא ייז ןשיװצ ןוא ,םירייוואכ עקינייא רָאנ
 רעשיראטעלַארּפ רעד ןיא ּפיט א ןפאש ןופ דיישרעטנוא םעד סָאמ רעקידנגונעג רעד ןיא
 1 .רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ טינ ןוא

 -ָאּפע :ןּפיט םינימ ייווצ ןדיישרעטנוא ןעמ ףראד רוטארעטיל-טלעוו רעטלא רעד ןיא
 .עקידסעריוד ןוא עלאיכ

 טאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןטלאטשעג עשירעלטסניק עניוזא ןרעהעג ןּפיט עלאייכָאּפע יד וצ
 .עכָאּפע רעטמיטשאב א ראפ רָאנ גנוטַײדאב עניימעגלא ןא

 -כאר ךיוא רעהעג ייז וצ .ווָאראזאּב ,ןידור ,ןירָאשטעּפ ,ןיגעינָא ןענַײז ןּפיט עניוזא
 . --סָאװראפ טינ ןעייטשראפ רימ--ןַײרא רָאג םיא טלעטש יקסנעמיזעב 'כ רעד סָאװ ,וװָאטעמ
 .ןװָאקאטסעלכ טימ ןוא ןטעלמאה טימ ייר ןייא ןיא

 טרעוװ ןטמיטשאב א ןבָאה סָאװ ,ןּפיט עניוזא ןרעהעג ןטלאטשעג עקידסעריוד יד וצ
 .(: עכָאּפע רעדנא ןא ןופ ךיוא ןשטנעמ ןריזירעטקאראכ םאּב

 .עויטאגענ ןוא עוויטיזָאּפ ןעוועג רוטארעטיל רעד ןיא ןענַײז ןטלאטשעג עלאיכַאּפע
 ןטפאשנגייא עוויטאגענ יד טקירדעגסיוא לייטנטסרעמ ןבָאה רעבָא ןטלאטשעג עקידסעריוד יד
 עוויטאגענ יד ןופ קורדסיא ןא ןעװעג ןענַײז יײז .טַײקיזָאלטכאמ עשישטנעמ יד רעדָא
 -דעשז ,עניק ןופ :סעיצאמרַאפ-ןסאלק ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ ןשירעמיטנגייא םאב ןכירטש
 -אבמוא יד טקירדעגסיוא ןּבָאה ייז רעדָא .וװ .א .א ַײרעמיראב ,ַײרענגיל ,עמָאקענ ,טַײקענ
 ,סעיצאמרָאפ-ןסאלק ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ עטסעב יד אב טַײקיזָאלטכאמ ןוא טַײקנּפלָאה
 .עכָאּפע רעייז ןופ ןעמעלבָארּפ עלארטנעצ יד ןזייל ןעמונעג ןבָאה ענעי סייב

 .(: ןיאק ,טסּואפ ,טעלמאה :ןרעהעג ייז וצ

 -עטיל ,"ןטלאטשעג עקידסעריוד , טעברא ןַײמ ןיא -- ןטלאטשעג עלאָיכָאּפע ןוא עקידסעריוד ןגעוו רעיונעג (1
 ,דנאב 2 ,עַידעּפָאלקיצנע עשיראר

 עלאַיכָאּפע ןוא עקידסעריוד ןופ עִיצּפעצנָאק עצנאג יד :עֶיצקאדע ר רעד ןופ גנוקרעמאב 2
 רעד וצ ךיז ןלעװ רימ .טפאהלפייווצ קראטש ןַײז וצ זדנוא טנַײש ,יז טרילומדָאפ ווָאניסונ 'כ יוװ ייווא ,טלאטשעג
 .עִימע ןאקא .שנסיוו רעשיסורסַײװ רעד ןופ רָאטקעסדַיי ןופ לאנרושז ןיא ןרעקמוא עגארפ
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 ,טלאטשעג עוויטיזָאּפ יד יא רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא רוגיפ עלארטנעצ יד
 יד ַײס ןזײל וצ ןשטנעמ םענופ ךעיוק םעד רָאנ ,טַײקיזָאלטכאמ יד טינ ףוא טקעד סָאװ
 .ןעמעלבָארּפ עקידסעריוד ענעפורעג יוזא יד ַײס ,עלא;כָאּפע

 יד ,םוילאָיצָאס םעד טיוב סָאװ ,רעטעברא םעד ןופ ןרוגיפ עשיּפיט יד ןענַײז עכלעזא
 -רעמיטנגיא עשרעיוּפ עקידסעריוד ןַײז טפמעקאב סָאװ ,רעיוּפ םעד ןופ טלאטשעג עשיפיט
 רוגיפ עשיּפיט יד ךיוא זיא אזא .וויטקעלָאק ןשיראטעלָארּפ ןטימ ףיונוצ ךיז טסיג ןוא רוטאנ
 .רענָאלצוילָאװער ןשיראטעלָארּפ ןלאנָאיצאנרעטניא םעד -- טסינומָאק םעד ןופ

 טכארבראפ טָאה סָאװ ,קיװעשלָאב-רענָא;יצװילָאװער א ןופ ,ּפיט אזא ןופ רעטסומ א
 -רעשזד .ס .פ זיא ,סעמרוט עשיטסישאפ עקיטציא יד ןיא ןוא עשיראצ יד ןיא ןרָאי רעקילדנעצ
 ןעװ ,טַײצ רעד ןיא טקנוּפ .ה .ד--רָאי 1908 רעבאקעד ןיא טָאה רעכלעוו ,יקסנישז

 -טסבלעז לַײװ ,דרָאמטסבלעז טימ ןקידנע סעמרוט יד ןיא ןגעלפ ןרענָאַיצילָאװער עטווּורּפעג
 ךיא, :ןבירשעג-- ,םישזער םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןופ לטימ עטצעל סָאד ןעוװעג זיא דרָאמ

 רעד ךָאנ שינעקנעב ןיא ,טַײקמאזנייא ןיא ןוא ןדייל ןיא ,עמרוט ןיא ןרָאװעג ףַײר ןיב
 ןיא ןוטעג קוק א טינ לָאמנייק ךָאנ רימ ןבָאה ןגעווטסעדנופ ןוא -- ,ןבעל ןכָאנ ןוא טלעוו
 ןעו ,טציא ןוא .סאלק-רעטעברא םענופ ךָאט םעד עייגיונעב סעקייפס ןייק ןַײרא ןגיוא יד
 יד ףא טציירקעג ןענַײז ייז סייב ,טולּב ןכַײט ןיא ןבָארגאּב ןענַײז ןעגנונעפָאה עקיטכענ יד/

 ןוא סעמרוט יד ןיא ןפרָאװעגנַײרא ןענַײז רעפמעק-טַײהַײרפ רעטנזיוט ןעוו ,סעפולס-עילט
 עקיזיר יד טָא עז ךיא .ץלָאטש ךיא ןיב ,סערדנוט עשיריביס עקיייינש יד ןיא טקישראפ
 ןוא ןעיניב ןטלא םעד טלקָאשעצ ןבָאה סָאװ ,טרָא ןופ ןוטעג ריר א ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסאמ
 ,ץלָאטש ןיּב ךיא .ףמאק םעיינ א ראפ ןטפערק עַײנ ןיוש ךיז ןטיירג ןעייר ערעייז ןיא סָאװ
 ךיא סָאװ ,ייז ייטשראפ ןוא ייז ליפ ךיא סָאװ ,ייז עז ךיא סָאװ ,ייז טימ ןיב ךיא סָאװ
 .ײז טימ ןעמאזוצ ןטילעגסיוא ליפיוזא בָאה

 -נופ ןוא ,ךעלקערש עליפא זיא לָאמטּפָא ,עמרוט ןיא ,טכעלש רעייז טּפָא ָאד זיאיס,
 ,ןביוהעגנָא לָאמאכָאנ ךיא טלָאװ ,בײהנָא ןוֿפ ןביײהנָא רָאפ טשרע רימ טייטשיס ןעוו ,ןגעווטסעד
 -ידנעװטיונ עשינאגרָא ןא טעשַאּפ רימ ראפ זיא'ס ,וויוכ בילוצ טינ ןוא טכילפ בילוצ טינ
 ןרָאװעג רימ ראפ זיא ךאז-רעטעברא יד זא ,וצרעד ןעוועג םעריוג טָאה עמרוט יד .טַײק

 ןרעטנוא טעװָאכעגסױא טָאה יז סָאװ ,דניק ריא רעטומ א ראפ סָאװ ,עקיבלעזסָאד טקנוּפ
 ,"טולב םענעגייא ריא טיִמ ןצראה

 ןופ רָאנ ,ןלאָיכָאּפע ןופ טינ טלאטשעג-פיט א ךיז ראפ ןבָאה רימ זא ,רָאלק זיא'ס
 -לדאב עניײמעגלא עלאסָאלָאק א ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טלאטשעג א ,באטשסאמ ןקידסעריוד
 .סעריוד עלא ןופ רעפמעק עטסעּב יד ראפ גנוט

 ןעגנובעלרעביא יד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ,יקסניזשרעשזד רעוואכ טָאה לָאמ ןטייווצ א
 :יוא ןבירשעג ,טיוט םוצ טעּפשימראפ ןעוװועג זיא סָאװ ,רעוואכ א םענייא ןופ

 טע ןוא ןבראטש ןענָאק טעװ רעד ,ןבעל סָאד ןבָאה ּביל יוזא טגָאקעג טָאה'ס רעװ,
 אזא ןעניפעג ךיז לָאזס ןעװ ןוא .ןבעל ןופ טונימ עטצעל יד ןעמאסראפ טינ טשינרָאג טימ
 ןיא ןבעל עכעלקערש עצנאג סָאד ןּבַײרשאב ,טַײצ א ָאד קידנבעלּפָא ,לָאז רעכלעוו ,שטנעמ
 םעד ,ןעגנומיטש עקידנרירּביװ יד ,ףמאק םעד ןבַײרשאב לָאז רעכלעוו .זוה ןטוט םעד טָא
 לָאז רע ןעװ ;טעּפשימראפ ןוא טרעיומראפ ָאד ןענַײז סָאװ ,יד ןופ ךורּבנַײא ןכעלרעניא
 ןיא ךיז טרעטאמ סָאװ ,םענעי אב עמַאשענ רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,סָאד ןקירדסיוא
 עטסערג סָאד ןרָאװעג רעניױװנַײא ענַײז ןופ ןוא זה םעד טָא ןופ ןבעל סָאד טלָאװ ,עסיפט
 ןופ ןרעטש רעד ןעװ .ףמאק ןקידרעטַײװ םעד ןיא לעקאפ רעטסקיטכיל רעד ןוא רעועג
 ,טַײהשטנעמ רעד ןטכיולעג טינ ךע;קריוװ טלָאװ טפנוקוצ רעד ןופ ןרעטש רעד ,םזילאיצָאס
 ."ןּבעל וצ ןעוועג ַײדעק טינ טלָאמעד טלָאװ

 ןוא ּפיט רעד ,ןרענָא;צילָאװער יד סָא ןופ טלאטשעג עטריזיפיט עשירעלטסניק יד

 ןבָאה ןוא טרָא ןופ ןוטעג ריר א ךיז ןבָאה, סָאװ ,ןסאמ עקיזיר ענעי ןופ טלאטשעג יד

 -וצ א ןופ "םזילא;צָאס ןופ ןרעטש םעד, ןעלדנאווראפ סָאװ ןוא "ןעיניב ןטלא םעד טלקַאשעצ
 סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,עוויטיזָאּפ א זיא טלאטשעג יד טָא - ,טראוונגעק א ןיא טפנוק
 טכאמעגכרוד ןבָאה ןסאמ עכלעוו ,שינעשזדנָאלב ענעי ,סעקייפס ענעי ךיז ןיא ןַײא טסילש יז
 יד ןיא רעדָא ,םזילאטיּפאק םענופ סעמרוט יד ןיא ןעוו ,טונימ א ןיא ךרוז ךָאנ ןכאמ ןוא
 -גטַײצ ןוא טכעלש רעייז טּפָא , ךָאנ זיא גנולגנירמורא רעשיטסילאטיּפאק רעד ןופ ןעגנאווצ
 ."ךעלקערש עליפא זַײװ

 לײטנסרעמ ןעװעג טלאטשעג עוויטיזָאּפ יד זיא רוטארעטיל רעקידרעִירפ רעד ןיא
 סע זיא ןסאלק עשירעמיטנגייא יד ראפ ,ןבעל ןשירעמיטנגייא ןראפ לַײװ ,עמעכס עטיוט א
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 רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא .שינעטכארטסיוא עשיטסילאנָאיצאר עשירעבַײרש א זיולב ןעוועג
 ךיז טקעלּפטנא סָאװ ,טלאטשעג עוויטיזָאּפ ענעי רוגיֿפ עלארטנעצ יד זיא רעּבָא רוטארעטיל
 .טַײקכעלקריװ רעקידעבעל רעד ןֹופ סעריטס עלא ךרוד

 טלאטשעג עוויטיזָאּפ ךערעיפעל יד עליפא ןיא רוטארעטיל רעקידרעִירּפ רעד ןיא
 ,ּפיט רעלאיכַאּפע ןא ןעוועג קידנעטש

 טלאטשעג עוויטיזָאּפ יד דָארג טמוקאב רעּבָא רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ רעד ןיא
 זיא סָאװ ,עניימעגלא סָאד ןוא עטסעב סָאד סיוא טקירד יז לַײװ ,טרעװ ןקידסעריוד א
 ,"ןטכאלש עטצעל יד, ןופ רענָאיצילָאװער ןסיורג ןראפ שיטסירעטקאראכ

 רעדָא עוויטאגענ ענעפורעג יֹוזא יד ןופ רעטקאראכ רעד ךיוא רעבָא ךיז טרעדנע'ס
 ,ןטלאטשעב-ןּפיט עקיזָאלטּכאמ

 ןקיבײא ,ןקידנעטש רעיײז ןכַײרטשרעטנוא טגעלפ רוטארעטיל עזאושזרוב-שיצירּפ יד
 -ָאטסיקרעסױא סָאד ןריקסאמעד טעװ רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ יד ,טרעקראפ .רעטקאראכ
 -גנידאב-ןסאלק עשירָאטסיה עטמיטשאב רעייז ןזַײװ טעװ ןוא ןטלאטשעג יד טָא ןופ עשיר
 .טַײקכעל

 ףראד ווָאקאידרעמס רעדָא װַָאקאטסעלכ רעשיטעווַאס א ,ףויטראט רעשיטעוװָאס א
 רעדָא ףויטראט .ָאקאטסעלכ עמעט "רעקיבײא, רעד ףא עיצאיראוו א טעשָאּפ ןַײז טינ
 טיהעגנַײא ךיז ןבָאה סע יוזא יװ ,ןופרעד גנורעדליש א ןַײז ףראד רע רָאנ ,וװָאקאידרעמס
 ,רעװַא-ןסאלק ןשירעמיטנגייא םענעי ןופ ןטנעמעלע טַײקכעלקרי רעשיטעווָאס רעד ןיא
 ןוא סװָאקאטסעלכ ,ןפויטראט עניוזא ןייטשטנא ןלָאז סע ,טַײקכעלגעמ א ןפאשעג טָאה סָאװ
 -כעלגנידאב-ןסאלק עלאיצַאס יד ַײס ןרעװ ןזיוואב ןיוש טעװ ןיילא טימרעד .סוװָאקאידרעמס
 ײס ,ןּפיט יד טָא ןופ ןרעטלע-רעטלע יד ןוא ןרעטלע יד ןופ ןעמוקפוא םעצע ןופ טַײק
 דנאטשמיא זיא ןלאעדיא ןוא סעיידיא עשיראטעלָארּפ יד ןופ ןכָאצינ רעד יא יװ ,סָאד
 ,ווָאקאידרעמס ןוא ווָאקאטסעלכ ,ףויטראט ןימ םעד וצ ףָאס א ןכאמ לָאמעלא ראפ לָאמנייא

 -ןפיט ןפאש ןופ םעלבָארּפ יד ןזייל וצ טַײקכעלגעמ יד זא ,םֹורא יוזא ,רָאלק זיא'ס
 אב טינ ביוא ,ךיז ןענרעלסיוא ןשינאכעמ ןופ געװ ןפא טינ לָאמארעדיוו טגיל ןטלאטשעג
 טגיל יז רָאנ ,ןענירדעשטש-ווָאקיטלאס אנ ,ןלָאנָאג אב ,ןוװָאדעיאבירג אב זיא ,ןעיָאטסלַאט
 -ראנגייא יד ןריטנָאקסיד םעד ןיא ,דָאטעמ ןשיטסילאלרעטאמ-שיטקעלאיד םעד ןיא סיוכרוד
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא ןטלאטשעג-ןּפיט יד ןּופ רוטאנ עקיט

 טלאטשענּפיט םעד ןפאש וצ ףא עכַאנאהרַאפ עטגנידאבמוא ןוא עקיטכיו א רעייז
 -עטניס סָאד ,ןשטנעמ םאב ןּבעל ןכעלרעניא םענופ ןסעצַארּפ עפיט יִד ןרעדליש סָאד ּויא
 -ּפיט םענעבעגעג םעד םורא טלגניר סָאװ ,טַײקכעלקריװ רענעי ןופ ןטַײי עלַא ןעמענאב עשיט
 .טלאטשעג

 .טלאטשעג עשינָאלָאכיסּפ א םענַײז ךָאט ןטיול זיא טלאטשעג-ּפיט רעד
 יקסנעמיזעב 'כ רעד עכלעוו ,ןטלאטשעג עלא יד ךיוא ןעגַײז ןטלאטשעג עשיגָאלָאכיסּפ

 -עמכאר ,וָאקאטסעלכ ,װַאלינאמ ,טעלמאה, :לשָאמעל יװ ,לקיטרא ןַײז ןיא רעביא טנכער
 -אּפמָאּפ ,ווָאּפאיטָאװַאלָאג ,בוזָאלאקס ,װעלװָאלָאג אקשודוי ,ווָאמָאלבָא ,װָאקישטישט ,וװָאט
 ."טציא זיב ךָאנ ןּבעל  עלא ייז סָאװ ,"טָאכיק-ןָאד ,ףויטראט ,ָאלעטָא ,וװָארוד

 .סעִירָאגעטאק עשיגָאלַאכיסּפ זדנוא ראפ ןענַײז ייז לַײװ ,יײז ןבעל ראפרעד עקאט
 ענעי טימרעד רימ ןעניימ ,"װעלװָאלַאג אקשודוי רעשיטעװָאס א, ןגָאז רימ טסייב

 ןלאָ;יצָאס םעד טינ ןוא ,סװעלװָאלַאג יד טָא ךעלמיטנגייא ןענַײז סָאװ ,ןכירטש עשגָאלָאכיסּפ
 .ןירדעשט-ווָאקיטלאס טלָאמ סע סָאװ ,ןזעוו

 ןופ םזיגַאלַאכיסּפ םעד ןשיוצ קעליכ םעד ןדיישרעטנוא ַײברעד רעבָא ףראד עמ
 סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב קעליכ רעד .טעלמאה ןופ םזיגַאלַאכיסּפ ןטימ װעלװַאלַאג ָאקשודוי
 -רעֶד םיא זיא סָאװ ,ןשטנעמ םענופ טלעװו עכעלרעניא יד ףוא טקעד ןירדעשטש-ווָאקיטלאס
 ,טַײצ רעד ןיא .ןקיטײװ ענַײז טיֿמ טינ ןטולכאל טקיטייו רע סָאװ ,דמערפ רָאג זיב ,רעדיװ
 ,ןדייל עניוזא ,ןעמעלבָארּפ עניוזא ןטעלמאה ךרוד טיג טעלמאה ןופ רעבאכעמ רעד ןעװ
 ןַײז ןופ לאוק א רעבירעד ןרעװ ייז ןוא ייז ןזייל וצ דנאטשמיא טינ זיא ןיילא רע סָאװ
 .ןעגנובעלרעביא ענעגייא ענַײז ןופ ,ןַײּפ רענעגייא

 אקשודוי םעד ןטכינראפ וצ יוזא יו ,עגארפ יד טייטש ןירדעשטש-ווָאקיטלאס ראפ
 עכלעזא טפאשאב סָאװ ,גנונעדרַא רעכעלטפאשלעזעג רענעי טימ םענייניא וועלֹוװָאלָאג
 ןיא - ןָאט סע וומ עמ ןוא ןָאט סע ןָאק עמ זא ,ןטכינראפ יז ףראד עמ זא .סװװעלװאלָאג
 .ָאטינ סעקייפס ןייק םיא אב זיא םעד



 ּו טעג

 .םעלבָארּפ-טעלמאה יד ןזייל וצ יוזא יו ,עגארפ יד טייטש רעבָא ןריּפסקעש ראפ
 ןרעװ ןוװָאמָאלבָא רעדָא ןװָאקישטישט ,ןװָאלינאמ ,ןװעלװָאלַאג אקשודוי ןזַײװאב ןטימ

 ןענַײז סָאװ ןוא ,ןעמעלבָארּפ עסיורג יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,סעגארפ ענעי ןעמונעגּפַארא
 -טפאשלעזעג ןראפ טלעטשעגקעווא טשרע ןרעוו ןטעלמאה ןזַײװאב ןטימ ןוא .ךעלנַײּפ יוזא ןעוועג
 ,ןטעלמאה יוזא ןקינַײּפ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ענעי ןַײזטסּוװאב ןכעל

 ,רָאנ ,ךעלגעמ רָאנ טינ עִיגָאלאנא עקיזָאדיד זיא רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא
 טקעד רעבַײרש רעשיראטעלָארּפ רעד סָאװ ,טימרעד .טרעפיטראפ ךָאנ טרעוו יז ,טרעקראפ
 עטסקיטכיוו יד סָאװ ,ןשטנעמ א אב ןעגנובעלרעביא עכעלרעניא יד ןופ ןשינעפיט יד ףוא
 ,םעד ןיא טייטשאב ןּבעל ןַײז ןופ ןעניז רעצנאג רעד סָאװ ,םזירעיראק זיא ענַײז טפאשנגייא
 עקיזָאדיד רע טכינראפ ןיילא טימרעד -- ,רעטערטראפלעטש טינ ןוא רעטלאווראפ ןַײז לָאז רע
 .עריא טַײקיטשינ עצנאג יד טזַײװאּב רע לַײװ ,עפוג טפאשנגייא

 ףֹא ךיז טרעטאמ רעכלעװ ,ןשטנעמ א ןופ טלעװ עכעלרעניא יד קידנרעדליש רָאנ
 קעװא טימרעד רע טלעטש ,םעלבָארּפ רעקיטכיו רעייז ןוא רעטזילעג טינ רענעי רעדָא רעד
 יד ריא םורא טרירטנעצנָאק רע ,טַײקכעלטּפאשלעזעג רעודנוא ראפ םעלכַארּפ עקיזָאדיד
 .עריא גנוזיײל עלעוטקא יד טרילומיטס ןוא וויטקעלַאק םענופ טַײקמאזקרעמפוא

 רעייז יקסנידעבעל טָאה "דלעה א ןופ ןריובעג סָאד , ןאמָאר םעד ןיא זא ,ןטלאה רימ
 ןיא ןרעטלע ןוא רעדניק ןשיװצ ןעגנויצאב יד ןגעוו םעלּבָארּפ יד טזיײלעג ןעגנולעג טינ
 אראפ זיא םעלבָארּפ יד טָא רעבָא .טשרע ךיז טיוב סָאװ ,ןבעל-ןעילימאפ םענרעדָאמ םעד
 .עקיטכיוו א רעייז זיא יז ןוא

 צ ןעגנויצאב עטנוזעג רעדניק יד אב ןפאשאב וצ יוזא יװ ,םעד ןגעװ עגארפ יד
 עקטעּפ לגנִיי סָאד ךיז טגָאלק סע יװ ,"עיסוקסיד אזא זיא זדנוא אב םייהרעדניא ,, סָאװ ,םעד
 ןרעוו רעטָאּפ ןלָאז רעדניק יד יוזא יװ ,םעד ןגעװ עגארפ יד -- ,ןאמָאר סיקסנידעבעל ןיא
 ראפ זיא עגארפ יד טָא ,ריא ןגעק טנפָאװאב ןַײז ןלָאז ייז רעדָא ,עיסוקסיד רעד טָא ןופ
 -טסניק א ןיא סיורא יז טריפ עמ סָאװ ,טימרעד ןוא ,קיטכיוו רעיײז ךעלטפאשלעזעג זדנוא
 ,טשרע יז טלעטש עמ ,טרעקראפ רָאנ ,ּפָארא טינ יז ןעמ טמענ ,קרעװ ןשירעל

 ,ןבָאה ,טַײקטשינ רעייז ףוא ןעמ טקעד ייז ןרעדליש ןטימ סָאװ ,ןטלאטשעג-ןּפיט ענעי
 ,ןטלאטשעג-ןפיט יד ,טרעקראפ .קסעטַארג א ןיא ןרעוו טלדנאווראפ וצ ץנעדנעט א ,ךעלריטאנ
 טזיילעג טשרע: ןפראד סָאװ ,ןעמעלבַארּפ ,ןעמעלבָארּפ עטזיילעג ןייק טינ ךָאנ ןלעטש סָאװ
 -ראפ רעשירעלטסניק רעשיגָאלַאכיסּפ ןוא רעשיטאמארד וצ עיטענ א ןבָאה ענעי ,ןרעװ
 ,גנוכעלקריוו

 וצ טַײקמאזקרעמפוא עלאָ;צַאס יד יז ךרוד טריסקיפ םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רעד
 -אָיד טקעדעגפוא ןענַײז רעדליב עקיזָאדיד לפיוו ףא ןוא ,ןעמעלבַארּפ עקידנכערּפשטנא יד
 ָאד טרילומיטס ,שיטקעלאיד ןרָאװעג טלעטשעג ןענַײז ןעמעלבָארּפ יד לפיוו ףא ,שיטקעל
 .סעגארפ יד טָא ןופ גנוזייל יד רע טריזיוויטקא ,םזילאער רעשיגָאלָאכיסּפ רעד

 ןופ ,ןֿפיטראט ןופ ,ןטָאכיק-ןָאד ןופ ,ךיז טייטשראפ ,טסייו רענעייל רעקיטציא רעד = |
 -ערג אב ןרוגיפ ערעדנא רעקילדנעצ ןופ טינ טסייוו רע רָאנ .ןװָאקאטסעלכ ןוא ןןװָאלינאמ
 ןטשרע םוצ ןענַײז קרעװ ערעיײז ןיא סָאװ ,סרעּבַײרש ענעסעגראפ ערענעלק רעדָא ערעס
 : ,ןטלאטשעג עקיזַאדיד ןרָאװעג טריסקיפ לָאמ

 -עּברא ,ןטסינומָאק טרעדלישעג ןרעװ סע ּוװ ,קרעװ עקיטציא ערעזדנוא קידנענעייל
 -מוא רעסיוועג א טימ רענעיײל יד ןגערפ ,.וװ .א .א ןרָאטקעריד עטיור ,רעיימראטיור ,רעט
 רעשיּפיט אזא טקנוּפ ןַײז לָאז סָאװ ,טלאטשעג עשירארעטיל ענעי זיא ּוװ :טַײקנדירפוצ
 ןופ קורדסיוא רעשיפיט א ןעוועג זיא ,לשַאמעל ,ווָאראזאּב יװ ,טסינומָאק א ןופ קורדסיוא
 ןופ קורדסיוא רעשיּפיט אזא ןַײז לָאז סָאװ ,טלאטשעג ענעי זיא ּוװ רעדָא .טסיליהינ א
 -רודאּפמָאּפ ןוא ןרודאפמָאּפ , סנירדעשטש-ווָאקיטלאס ,לשַאמעל ,יװ טארקָארויב א ןרעזדנוא
 .ןטארקָארויב עשיראצ יד ןופ קורדסיוא רעשיּפיט א ןעוװעג ןענַײז "סעש

 ןוא ןכירטש ןָא ןעלמאז ,וצ ןטיירג רוטארעטיל רעזדנוא ןופ ןטלאטשעג יד רָאנ
 רעבַײרש ענעסעגראפ ענעי יװ ,סָאמ רעבלעזרעד ןיא --ּפיט א ןפאש וצ ףא סע;צאוטיס
 ןוא װָאלינאמ ,ָאלעטָא ,טעלמאה ,ףויטראט ,טָאכיק-ןָאד ןופ טלאטשעג יד טיירגעגוצ ןבָאה
 .ווָאקאטסעלכ

 סָאװ ,"ןטראצָאמ, ןיוש רימ ןבָאה יצ ,םעד ןיא טינ עגארפ יד רעבירעד טייג טציִא
 ערעזדנוא ןענַײז יצ ,םעד ןיא זיולב רָאנ ,רעדליב עשיטעטניס ןפאש וצ ןַײז דנאטשמיא ןלָאז
 -יטסינומָאק א טימ זיולב ןקעדראפ ןוא רעקיסאלק עטלא יד ןופ ןענַאגיּפע זיולב רעבַײרש
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 רעדָא ,טַײקשינָאגיּפע עזאושזרוב רעייז דאראקסאמ ןשיראטעלָארּפ א טימ ןוא עזארפ רעש
 .רעקיסאלק עשיראטעלָארּפ ןופ םוקנָא םעד וצ ןטיירג סָאװ ,ןרענָאיּפ ןענַײז ייז

 -םעלָאש ,יַאטסלַאט רעדָא לָאגָאג ןשיראטעלָארּפ א וצ געװ רעד זא ,ןענעכער רימ
 רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד אב טעװ געװ רעד טָא זא ,ןָאסלעגרעב ןוא םעכיילא
 ןופ דָאטעמ רעד לַײװ ,ןקילדנעצרָאי ןייק עליפא טינ ןוא ןטרעדנוהרָאי ןייק טינ ןעמענוצ
 רע יװ ,ראבטכורפ רעקינייװ ןַײז טינ ןָאק רוטארעטיל רעד ןיא םזילאירעטאמ ןשיטקעלא;ד
 -עביא עלא ןיא ןוא קיטילָאּפ רעד ןיא ,עטכישעג רעד ןיא ,עִיפָאזָאליּפ רעד ןיא ןעוועג זיא
 .רוטלוק רעשיראטעלָארּפ ןופ ןטיבעג עקיר

9 

 ןטָארטעגסיױורא זיא  ווָאנאכעלּפ יו ,ןעקנעדעג סָאװ .,"רעקיטקעלאיד , עכלעזא ןאראפ
 ןכאמ לטאוועמ ,ןװָאנאכעלּפ ףא ךיז קידנציטש ,ןווּורּפ ןוא ,קיטעטסע רעוװיטאמרָאנ ןגעק
 ףראד סָאװ ןיא ,רוטארעטיל עשיראטעלַארּפ יד ןַײז ףראד יוזא יװ ,םעד ןגעװ דייר עלא
 ,ליטס ןוא דָאטעמ ריא ןַײז

 -נירד ןענַָאק סָאװ ,ןטסידומלאט ךָאט ןיא ןענַײז ייז זא ,ןזַײװ "רעקיטקעלא;ד, יד טָא
 .טלאהניא ןוא ןעניז רעייז טינ רעבָא ןעייטשראפ ,םיקוסּפ ןעג

 .קיטעטסע רעוויטאמרָאנ ןגעק ןעוװעג זיא וָאנאכעלּפ ,קיטכיר
 םילָאלק עקיבא ןלעטשטסעפ טווּורּפעג ןבָאה קיטעטסע רעוויטאמרָאנ ןופ רעגנעהנָא

 סעמרָאפ עטפאה-רעטסומ --גנוניימ רעייז טיול--ןטַײצ עלא ראפ עקיבייא ,טַײקניײש ןופ
 .ןפאש-טסנוק ןופ

 ןופ סעמרָאנ עקיבײא עכלעזא ןופ טַײקכעלגעמ רעד ןיא טנקיײלעג טָאה וָאנאכעלּפ
 -פוא ןא ראפ טלעטשעג ךיז טסנוק ןופ ןצעזעג עוויטאמרָאנ ןכוז טָאטשנָא טָאה ןוא ,טסנוק
 ןופ ןפירגאב עכלעזא טאהעג טַײצ ןייא ןיא טָאה סאלק ןייא סָאװראפ ,ןרעלקרעד עבאג
 רעטייוצ א אב סאלק רעבלעזרעד רעדָא ,סאלק רעטייווצ א ןוא ,טסנוק ןופ ןוא טַײקניײש
 .טסנוק ןופ ןוא טַײקניײש ןופ ןעגנורעדָאפ ערעדנא טאהעג טָאה ,עיצאוטיס

 יד ןעמענָא ףראד סעמרָאפ א ראפ סָאװ ,ןלעטשטסעפ טציא רעבָא ןוװּורּפ רימ ןעוו
 -אמרָאנ ןופ רעקיטערָאעט יד טימ טינ סמאזניימעג ןייק רָאג סע טָאה ,טסנוק עשיראטעלָארּפ
 ,טסנוק רעוויט

 ןלעטשטסעפ ןיא רָאנ ןטַײצ עלא ראפ סעמרָאנ ןלעטשנַײא ןיא טינ ךיז טלדנאה ָאד
 ןוא ןַײז ןשיראטעלַארּפ ןטערקנַאק ןקיטציא ןופ ןעמאטש סָאװ ,טסנוק ןופ סעמרָאנ ענעי
 עפוקט רעד ןיא ףמאקנסאלק ןשיראטעלָארּפ ןופ ןשינעפרעדאב יד ןקידירפאב ןענָאק סָאװ
 .עיצוילָאװער רעלאיצָאס ןופ

 -סיה רעסיוא ןופ ןייגסיורא טווּורּפעג ןבָאה טסנוק רעוויטאמרָאנ ןופ רעקיטערָאעט יד
 -ןסאלק עשירָאטסיה עטערקנָאק ןופ דָארג טיורא ןעיײג רימ ,סעִירָאגעטאק עשירָאט
 .ןעגנוגנידאב

 ןפא ןעיוב טימ ,סעִיצּפעצנָאק עשיטסילאעדיא טימ טרירעּפָא ןבָאה רעקיטערָאעט ענעי
 -איצָאס ןופ ןצעזעג יד ןענעקרעד וצ םעטסיס רעשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד רעד ןופ ךאמס
 -ײשרעד עלאיצַאס עלא ןופ טיבעג ןפא טיג םעטסיס יד טָא דָארג ןוא ,טַײקכעלקריװ רעל
 ,טסנוק ןופ טיבעג ןפא ךיוא סע טיג יז ,ןעזסױרָאפ ןופ ,זַאנגָארּפ ןופ טַײקכעלגעמ יד ןעגנונ

 ָאנגָארּפ ןכעלטפאשנסיוו אזא ןָא טלָאװ קיטילָאּפ ןופ טיבעג םעד ףא יװ טקנוּפ ןוא
 ףמאקנסאלק ןופ קיטקאט ןוא עיגעטארטס עלאער-שיטסינינעל ןייק ןעװעג ךעלגעמ טינ
 אבקנעד טינ קיטסָאנגָארּפ רעכעלטפאשנסיוו אזא ןָא רוטארעטיל ןיא זיא יוזא טארוקא
 :ךָאנ ןוא .ףמאקנסאלק ןופ לטימ סלא ;טסנוק ןצונסיוא עטריזינאגרָא סָאד

 וא ליטס רעד זא ,ףורעד ןייטשאב זא ,ןעניימ סָאװ ,"ןטסיסקראמ,, עכלעזא ןאראפ
 רעשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד א זיולב ןַײז ןָאק רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ ןופ דָאטעמ
 עשיּפָאזָאליפ ןגָארטרעבירא שינאכעמ טסייה ,רוטארעטיל ןופ םוקִיפיצעּפס םעד ןשיװּפָא טסייה
 ,רוטארעטיל ןיא סעִירָאגעטאק

 עטכישעג יד טינ ןענָאק ייז רעדָא זיא "רענעק-רוטארעטיל , עשיטסיסקראמ יד טָא
 ךעלכיב עשיטסילאעדיא עטלא טױל יז ןעמענאב ןוא יז ןענָאק ייז רעּדָא ,רוטארעטיל ןופ
 .רוטארעטיל ןגעוו
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 יַאטסלָאט ,רעליש ןוא עטעג ,ָארעדיד ןוא רעטלָאװ ןופ דָאטעמ רעשירעלטסניק רעד
 ןסָאלק יד ןופ עִיפָאזַאליפ רעד טימ סנייא ןעוװעג זיא אלָאז ןוא קאזלאב ,יקסװעיָאטסָאד ןוא
 .רעבַײרש יד טָא ןופ סעפורג עלאיצָאס ןוא

 ןטיִמ טַײהנײא עשיטקעלאיד א טלעטשעגרָאפ טָאה דָאטעמ רעשירעלטסניק רעייז
 -ערעפ טכערעג טינ יא זיא ראפרעד עקאט ןוא ,ןסאלק יד טָא ןופ דָאטעמ ןשיפָאזָאליפ
 ,טַײז רעטייוװצ רעד ןופ ,ןוא .רעלטסניק ןופ רעקנעד םעד ּפָא יוזא טלייט רע ןעוו ,וועזרעוו
 לַײװ ,םזילא;רעטאמ טימ םזילאער טריציפעטנעדיא עמ ןעוו ,שלאפ יוזא ראפרעד עקאט זיא
 רעד לפיוו ףא ,םזילאעדיא טימ ןדנובראפ ןפיוא ןטספיט ןפא ןעװװעג טפָא ןיא םזילאער
 .רעשיטסילאעדיא ןא ןעוועג זיא ןטסײלאער יד טָא ןופ דָאטעמ רעשיפָאזָאליפ

 ןופ םוקיפיצעּפס ןופ סעמרָאפ יד ןופ ענייא ,וועגא-ךערעד ,ןעוועג זיא םעד ןיא ןוא
 . -טנא רוטארעטיל ןיא ךיז טָאה סאלק ןופ םזילאעדיא רעשיפָאזָאליפ רעד סָאװ ,רוטארעטיל
 ,םזילאער ךרוד טקעלּפ

 -עטאמ-שיטקעלאיד םעד ןקעלּפטנא זיא רעבַײרש עשיראטעלָארּפ ןופ עּבאגפוא יד
 שיפיצעּפס זיא סָאװ ,טרָאװ ןשירע?טסניק ןוא טלאטשעג ןופ ןעלטימ טימ דָאטעמ ןשיטסילאיר
 ,רוטארעטיל ראפ

 ךיז טעװ ןפאש ןַײז בױא ,זלב ןפאש רע טעװ רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ רעבָא
 ליטס רעד זיא ךעלטַײהנײא ?ייוו ,דָאטעמ ןשיטסילאלרעטאמ-שיטקעלאיד םעד ףא ןריזאב
 ןיא זיא רוטלוק רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ טַײקכעלטַײהניײא יד ןוא ,סאלק ןדעי ןופ רוטלוק ןופ
 ,רעטקאראכ ןשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד ריא



 גנולמאז סרעוװָאסַאק יכדרמ ןופ
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 ןפאש

 ...ןפָא טלעוו רעד ןופ ןקילג עלא ןעייטש רימ,

 סדלעפנעסקא ןיא רעגולק ןרא
 ."ליּפש רעשיוא ןצּפאק,

1 

 קרעװ סדלעפנעסקא ןופ טרָא ןוא טַײצ

 ,טיוט ןַײז ראפ רָאי ריפ ןוא סעדָא ןופ רָאפּפָא ןַײז ראפ רַאי ייווצ ,1862 רָאי ןיא
 ןעמענ סָאװ ,ןעמענ 26 ןענַײז סָאד ;קרעװ ענַײז עלא ןופ עמישער א דלעפנעסקא טסאפראפ
 םעד ןיא טנַאמרעד טינ ןענַײז סע :סדלעפנעסקא קרעװ עלא םורא טינ ץלא ךָאנ רעבָא
 ,"לכיטנרעטש, ןאמָאר רעד ןוא "טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד, עמארד יד "רעטסייר,
 רעטשרע ןַײז ךיוא רעבָא ןלעפ סע ;(קיצּפיײל ,1862) טקורדעג ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז לַײװ
 ,1841 וָאראװּוא רעטסינימ םוצ עשָאקאב ןַײז ןיא ןיוש טנָאמרעד ,"םידיסכ רעפייס, ןאמָאר
 זדנוא וצ ןענַײז םעד ןופ .ןעמענ 30 ,ָאזלא ,ןעמאזוצ ."ןקאב סעצאמ,-- ךאז א ךָאנ ןוא
 ןוא ןאמ,, ,(1862 ,קיצּפײל) "לכיטנרעטש, ןוא "טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד, :ןעגנאגרעד
 ןוא (1870 ,סעדָא) "טלעו עטראנעג יד, ,(1867 ,סעדָא) "רעדורב ןוא רעטסעוװש ,בַײװ
 יד ןענַײז ,ןאמָאר 1 ןוא סעמארד 4 ,קרעװ 5 יד .(18170 ,סעדָא) 'ליּפש רעשיוא ןצּפאק,
 טצאשעג ןבָאה רעגעלראפ ענעטָארעגטינ ענַײז .(:סדלעפנעסקא עשורעי עטיהעגּפָא עצנאג
 ,ןגיוב 300 ןיא קרעװ ענַײז

 ןופ עיניל-עִיצילָאװע יד ןענעכיײצנָא ןוּורּפ ןעגנוגנידאב עכלעזא ןיא ןעמ ןעק
 ןטכארטאב קרעװ עטקורדעג רָאּפ יד ןעמוקסיוא טעװ סע .טינ סיוועג ?ןפאש סדלעפנעסקא
 סדלעפנעסקא לאפוצ ןכעלקילג א ךרוד ןכוזפוא ןעגנילעג לָאז סע ,ןדַײס .טַײקצנאג ןייא יו
 רעדָא טריטאד ןַײז טינ ןלעװ קרעװ יד ביוא ,ןאד ךיוא ןוא .םיװַאסק ענעגנאגעגנרַאלראפ
 עכעלניישראוו קיצניװ-רעמ א ןראּפשנָא ךיז ןעק סע עכלעװ ףא ,ןוַײװנָא ןגָאמראּפ טינ
 ןלעװ רעדיװ ןוא ,געוװ-גנופאש סדלעפנעסקא ןכאמ רָאלק ןַײז ךעלגעמנוא טעװ ,גנוריטאד
 טארפיב ,עיּפארגָאִיב סדלעפנעסקא וצ ןלאירעטאמ יד ךיוא םורָאװ .סָאאכ א ראפ ןייטש רימ
 .עצמינעב טינ יװ טוג יֹוזא ןענַײז ,ץנעדנַאּפסערָאק ןַײז

 זיב א -.עבאגפוא ןַײז ,קירעיורט ,ָאזלא ,זיא רעשרָאפ-דלעפנעסקא םעד ןופ עגאל יד
 ייווצ ,סדלעפנעסקא "ןזאלב-לישז, עשידִיי ייווצ ןרָאװעג ןלאפראפ ןענַײז סע .ערעווש רָאג

 .לגפ ריא ןגעװ .*34 גמץאח 3802, גנולייצרער עשיסור א סדלעפנעסקא ךיוא טנאקאב זיא סע (ו
 .לקיטרא רעזדנוא ןופ ףָאס םעד
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 -דירפ בייל, ןוא ,ןטַײז 1500 ןוא ןלייט 6 ןיא "סעקרעזיוא םעד לכימ, ,ןענאמָאר עקיזיר
 יישילשאה ןימָאיניב סעָאסאמ, סעלעדנעמ ראפ ךָאנ .ןטַײז 2112 ןוא ןליײט 12 ןיא "דנאיל
 ךיוא זיא סָאװ ,"םידיסכ רעפייס , םעד ,"טָאכיק ןָאד; ןשידִיי א טסאפראפ דלעפנעסקא טָאה
 .טנאקאב טינ ,ָאזלא ,ןענַײז סדלעפנעסקא קרעוו עטסקיטכיוו יד .(! ןעגנאגרעד טינ זדנוא וצ

 ןצאשּפָא קידנלעװ ,ןראּפשנָא ךיז ןעק עמ סָאװ ףא .סעפע ןאראפ זיא ךָאד ןוא
 קרעװ עטקורדעג 5 יד .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא גנוטַײדאב ןוא עילָאר סדלעפנעסקא
 ןַײא טלייט "רעטסייר, ןַײז ןיא .ןפאש סדלעפנעסקא ןופ טינשסיוא ןטנכייצעגסיוא ןא ןביג
  טּוג סעסיאמ עסעמע, (2 ."סעידעמָאק, (1 :סעִירָאגעטאק ַײײרד ןיא קרעװ ענַײז דלעפנעסקא
 ,ףָאס ןצראווש רעייז ןופ ןוא ,טכירעגּפָא רעלדניווש ,סעַײטלוה ןופ, סעסיאמ (3 ."טלייצרעד
 ןיא זיא ,סעטכישעג-זאלּבלישז יד ,עירָאגעטאק עטצעל יד זיולב ."טאהעג ןבָאה ייז סָאװ
 ריפ יד .טריטנעזערּפער טינ קרעוװ סדלעפנעסקא ןופ עיטאמָאטסערכ רענעגנּוװצעג רעזדנוא
 יו טקנוּפ ,גרוטאמארד םעד ןדלעפנעסקא ןגעװ גנולעטשרָאפ א רעבָא ןיוש ןּביג ןסעיּפ
 .טסינאמָאר סעד טנכייצעגסיוא טריזירעטקאראכ "לכיטנרעטש,

 קרעוו 5 עקיזָאדיד ךיוא ןבערטש רעשרָאפ רעד זומ קידנליוו טינ :רעטַײװ ןוא
 קרעװ ןדעי ןיא ךעלטקניּפ טנכייצראפ דלעפנעסקא ,שיגָאלָאנָארכ לָאקמעדיױק ,ןריצנערעפיד
 ןעמוק "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןופ ןשינעעשעג יד .גנולדנאה רעד ןופ טַײצ יד
 טָאטש רעד ןיא ןּפָארטעג ךיז טָאה סָאד,) 1818--"ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ,1827 רָאפ ָאזלא
 ,ווירב א ןעמ טנעייל ףָאס םוצ) 1790 --"בַײװ ןוא ןאמ, ,("ח"עקת סאנשיב רעמוז עלאוויבינ
 עטראנעג יד, ,("רָאי 25 ראפ סע טסייה ,עליימ , :גנוקרעמאב א טכאמ עמ ןוא ,1765 טריטאד
 ןיא ב"רתה סאנש זיא טנַײה ,רָאי 46 ראפ ןפָארטעג ךיז טָאה עסַײמ יד 1796 --"טלעוו
 טרעוו ןוא ,1812--3 רעטניוװ ןָא ךיז טביוה עסַײמ יד) 1812--12-- "לכיטנרעטש, ,("סעדָא
 יונעג ,ָאזלא ,ןענַײז ןשינעעשעג יד (1813 עקינאכ ,רעטעּפש רָאי א טקנופ טקידנעראפ
 טריטאד רעבָא זיא ראפרעד ,1827--1190 עפוקט יד םורא ןּפאכ ןוא ,טַײצ רעד ןיא טמיטשאב
 זומ קרעװ ערעדנא ןופ סעטאד יד .1842 ןבירשעג ,"טלעוו עטראנעג יד, :קרעװ ןייא זיולב
 .סערָאשאה ענעדיישראפ ךרוד ןלעטשפוא ןעמ

 ךןיא טנָאמרעד טינ זיא סע לַײװ ,1841 ךָאנ ןבירשעג זיא סע זא ,ערָאשאה יד בַײלב "לכיטנרעטש; ןראפ
 םעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענאמָאר עסױרג עּױעדנא עלא ךיוא ןענַײז םאטסאנימ .ןווָאראווּוא וצ עשָאקאב רעד
 טָאה סָאד, :סע טסיײה עמָארקאה רעד ןיא ,1790 רָאי ןיא ּפֶא ךיז טליּפש "בייוו ןוא ןאָמ , .1860--1840 דָאְירעּפ
 ךיױא ךיז טדער עמָאדקאה רעד ןיא .1840 ךערענא ןבירשעג עמארד יד זיא יזא בױא ,"רָאי 50 ראפ ןפָאלראפ ךיז
 ענעסאכ טינ רָאט עמ ןוא ,ןרָאבעג ןרעװ יז יװ ךַײלג ,לָאהָאק ןיא רעדניק ןבַײרשראפ זומ עמ זא ,"זאקוא, ןגעוו
 ןַײא טריפ סָאװ ,1835 לירּפא 13 ןופ ?עִינעשזָאלָאּפ, יד זױלב ןַײז ןעק טנײמעג .לָאהָאק ןופ לטיווק א ןָא ןבָאה
 .ןרָאװעג טפאשעגּפָא לָאהָאק ,וועגא ,זיא 1844 .סעליהעק יד אב רעכיב עשירטעמ (97 ,96 ,90 ןפארגאראפ יד ןיא)
 .1840--1835 ןשיװצ ןבירשעג ָאזלא זיא ?בַײװ ןוא ןאמ,

 עדייב ןיא .ןדִנוברעפ גנע ןענַײז "טורקער רעשירִיי רעטשרֶע רעד, ןוא "ליּפש רעשיוא ןצּפאק, עמארד יד
 רָאפ טמוק גנולדנאה יד .עלערעּפ ְבַײװ ןַײז---רעטעּפש ,עטבילעג ןַײז ןוא רעגולק ןרא :ןדלעה עקיבלעזיד ןרירוגיפ סעסעיּפ
 טמוקאב ליּפשא"ק ןיא :רָאי 9 זיא סעסזיּפ עדייב ןשיווצ סנאטסיד-טַײצ רעד .עלאוויבינ ,טָאטש רעקיבלעזרעד ןיא
 זא ,רעדניװ א רעבָא זיא .רעדניק יײוװצ יז ןבעל ןיוש ןליּפש "טורקער, ןיא ,בַײװ א ראפ ןעלערעּפ ןרא טשרע
 עלערעּפ .רָאי 14 ןופ ץנערעפיד א טיג סָאד .36--"טורקער, ןיא ןוא ,"רָאי 22 יװ יוזא; טלא זיא ש"אק ןיא ןרא
 ,ןצנערעפיד יד ןדַײמסױא יידכיב .רָאי 14- 12 ץנערעפיד א רעדיוװ ,30--28 "טורקערע ןיא 6 טלא ש"אק ןיא זיא
 .1818 טינ ,1813 ןעמיטשאב ש'אק ןופ ןשינעעשעג יד ראפ טפראדעג דלעפנעסקא טָאה

 טינ רעבָא זיא סָאד ,רעגנִיי ןדלעה יד ןענַײז ש"אק ןיא !ןרָאװעג טסַאפראפ סעסעיּפ יד רעבָא ןענַײז ןעוװ
 סֹושָאטאּפא ןופ לײט רעטצעל רעד זיא טָא ;'טורקער, ןראפ ןרָאװעג טסאפראפ זיא עסעיּפ יד זא ,זַײװאב ןייק
 עקאט זיא ש"אק זא ,"טורקער, ןיא םינָאמיס רעבָא ןאראפ ."רעדלעוו עשילוּפ , יד ראפ טסאפראפ ?ןיילא ,, עִיגָאלירט
 ןרא ןופ עֶיפארגָאיב יד טנָאמרעד ןצרוק ןיא טרעװ ?טורקער, בײהנָא דלאב םורָאװ ,ןרָאװעג ןבירשעגנָא רעִירפ
 רעד ןגעװ זאקוא םעד קידנדיײרמורא .טנאקאב ןיוש ןעוועג רענייל םעד טלָאװ'ס יו ,יוזא ,עלערעּפ ןוא רעגולק
 סָאד ןצענערגאב טעװ עמ זא ,ןגָארטעגמורא ןאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנאלק יד רעגולק ןרא ּפָא טנקייל ,ענישטורקער
 שרעדנא סעּפע ןעניראד ןעמ טעװ טשרע ןוא ,ןעמוקעגסיורא טינ ךָאנ רעבָא זיא זאקוא רעד; :ןדִיי ןוּפ ןבָאה-ענעסאכ
 םוצ רעטלע םעד טמיטשאב סָאװ ,זאקֹוא רעד זיא 1827 ,קיטכיר ."רָאי 18 ןוא 16 רעשפע ,ןרָאי יד טימ ןכאמ
 ןּבָאה ענעסאכ םאב טמיטשאב טָאה (17 ףארגאראּפ) 1835 ןופ ץעזעג סָאד טשרע ;סױרא טינ ךָאנ ןבָאה ענעסאכ
 רעד זיא ,ןייכעב .רעגולק ןרא ןופ סעיווענ יד טול יונעג ,ָאזלא -- ,רָאי 16 עלאק רעד ראפ ןוא 8 ליבסנאמ ןראפ
 :עמארד רעד ןופ לטיט רעד ךיוא .רעטעּפש ךאסא טינ םאטסאנימ ןוא ,1835 ןופ רעירפ טינ טסאפראפ "טורקער,
 ,טזַײװאב "ןעמוקעגנָא זאקוא רעד זיא לָאמצנעד ,ז'פקתה סאנשיב דנאלסור ןיא טורקער רעשידִי וע טש רע רעד;
 -רעמנָא ןא ןופ---.1827 ןופ רעטעּפש ךאסא ,זאקוא-ענישטורקער םעד ןופ רעטעּפש ךאסא ןבירשעג זיא קרעו סָאד זא
 יד .(1837) רעליבָאנרעשט עלעטָאמ ןופ טוט ןכָאנ טסאפראפ זיא עסעיּפ יד זא ,ןייטשראפ ןעמ ןעק ש"אק ןיא גנוק
 .עיצאלָאפרעטניא עקידרעטעּפש א ןַײז רעבָא ןָאק גנוקרעמנָא

 עשילױּפ סָאד,) ןעקצעניל ַײס ,ןעלעדנעמ ַײס ןעגנאגעגסיורָאפ רלעפנעסקא' זיא "םידיסכ רעפייס, ןטימ (}
 ,"םידיסכ רעפייס, ןופ טלאהניא םעד רעטַײװ .לגפ ,("לגנִיי



127 

 :קרעװ סדלעפנעסקא ןופ רעדייס ןשיגָאלָאנָארכ ןקידכערע ןימ אזא וצ ,ָאזלא ,ןעמוק רימ

 טסאפראפ ןעוו | ןשינעעשעג ןופ עטאד | : קיט וע )

ׂ 

 1820--5 : | : : ' : : םידיסכ רעפייס 1

 1825--1837-+ (1813) 8 א : : : . ליּפש-רעשיוא-ןצּפאק 2

 1837 |- 1827 | . טורקער .דֵיי רעטשרע רעד 3

 1840-- 190 | : : ; : ! בַײװ ןוא ןאמ | 4

 1842 1796 | ְ טלעוו עטראנעג יד | 5

 1841 ךָאנ 1812-3 6 : : : : . לכיטנרעטש 6

 1851-- 1851-- | נ : : . ,38 המץצאה 32/04גאע7 1

 וצ טציא טניול סע .טַײצ ןיא טמיטשאּב יונעג ,ןייכעב ,ןענַײז קרעװ סדלעפנעסקא

 .גנולדנאה רעד ןופ טרָא םעד ךיוא ןטכארטאב

 טָאטש א .ה .ד , "עלאוויּבינ, ןיא רָאפ ןעמוק "ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןוא "טורקער, רעד
 סָאװ ,גנונעכייצאב עקיבלעזיד ָאזלא ,"עלסימיוו, ןיא "ּבַײװ ןוא ןאמ , .טינ טריטסיסקע סָאװ
 ןַײז סע ןלָאז .ענעגייא סָאד רעדיוװ --"עילָאּפָאיַאהיָאל  ןיא "לכיטנרעטש, ."עלאוויבינ,
 ?סעמיוקעמ עטכארטעגסיוא ,עשיטסאטנאפ

 ,"עלסימיוו , ,"עלאוויבינ, .ךעלטעטש עלאער ץנאג ,עטערקנָאק ץנאג ןענַײז סָאד ,ןיינ
 יד ןופ טַײקשיּפיט יד ,טַײקטערקנָאק יד ןכַײרטשרעטנוא ,טרעקראפ ,ףראד "עילָאּפָאיָאהיַאל ,
 ענעפורעגנָא ךעלטַײד ןיוש ייוצ ןיא ּפָא ךיז טליּפש "טלעװ עטראנעג יד, .ךעלטעטש
 רעד ףא לאער ץנַאג ןרירוגיפ סָאװ -- ,עקוויראש ןוא (ץינישטיּפס) ץעיניציּפש :ךעלטעטש
 טרעװ סָאװ ,םינָאדװעסּפ א עקאט זיא "עילָאּפָאיָאהיָאל , .עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןופ עטראק
 לַײמ ןעצ ."טַײװ לַײמ ןעצ זיא שזובישזעמ זיב עילָאּפָאיַאהיָאל ןופ ,-- טליהטנא ךַײלג רעּבָא
 יד ךָאנ ןענַײז טנעָאנ ןוא ,עילָאּפָאנסארק לטעטש רעלָאדָאּפ יד עקאט טגיל שזובישזעמ ןופ
 .לטעטש סט"שעב םעד זיא סָאד -- שוובישזעמ .עילָאּפָאלעיּב ןוא עילָאּפָארטסָא ךעלטעטש
 רעלאער א זיא ,עלאוויּבינ ןייק ןעמוקעג זיא רעטיור רעד סעכניּפ ןענאוו ןופ ,װעיט עט ךיוא
 ףא גנוטַײדנָא ןא םאטסאנימ זיא * עלאוויבינ, -- .ץעניציּפש ןופ .מק 40 לטעטש א ,טרָא
 ןדניבראפ ןלעװ רימ ביוא .סקיפערּפ ןוויטאגענ א טימ ןָא ךיוא ךיז טבייה סָאװ ,"װַָארימענ,
 ,װערַײמ ןיא וװָארוקסַארּפ ,ןפָאצ ףא וועשטידרעב :ןטקנוּפ יד סעִיניל טימ עטראק רעד ףא
 עלא טאמיק ןגיל קעַײרד ןשילָאדָאּפ ןטנכייצראפ םעד ןיא ןלעװ ,םערָאד ןיא ןאמוא ןוא
 .טנגעג סדלעפנעסקא ,קרעװ סדלעפנעסקא ןופ סעמיוקעמ

 -נעסקא זיא סע םורָאװ -- טנגעג סדלעפנעסקא ,טפאשדנאל סדלעפנעסקא עקאט זיא סע
 טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא זיא סע רעּבָא .וָארימענ ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע .םייה סדלעפ
 רָאי 11 עטצעל יד טָאה שזובישזעמ ןיא .גנוגעוואב רעשידיסכ רעד ןופ םייה יד ךיוא ןעוועג
 ,"ףעסָאי וועקנאי סיודלוט , רעד --דָארָאהראש ןיא ,(1160 .טשעג) טש"עב רעד טכארבראפ
 ןוא ץערָאק ,לָאּפָארימ ןיא ,רעוװעשטידרעב קָאכציא יווייל 1185 טייז טציז וועשטידרעב ןיא
 ךיז טצעזאב ,עקװָאטעּפעש ןבעל ,וװָאקלידוס ןיא ,(1791 .טשעג) רעצערָאק סעכניּפ -- ערטסָא
 רעד - שזובישזעמ ןוא ןישטלוט ןיא ,םִיָארפע םִיאכ עשיומ- טש'עב ןופ לקינייא ןייא
 ןברָאטשעג ,רעװעלצארב ןעמכאנ ךיז טצעזאב וואלצארב ןיא .ךערַאב ,לקינייא רעטייווצ
 .ןאמוא ןיא רע זיא

 .סעדיסכ ןופ ןרעַײּפ יד טרעקאלפעג ,ָאזלא ,ןבָאה ןילָאװ ןוא עַילָאדָאּפ ץנאג רעביא
 ןיא םיייבער ,םיספיומ עלאב םאטס ןוא "רעקיטערַאעט, ,םִיייבער עסיורג ןוא עניילק
 ןיא --דלעֿפנעסקא לעָארסִיי סיורא ךיוא זיא ןענאדנופ ..."ךעלקינייא,, ןוא סוכז םענעגייא
 ,רעטרעטיבראפ א ןוא ליקסאמ א רעטעּפש ,דיסָאכ א סרעוועלצארב ןעמכאנ -- טנגוי ןַײז
 ,גנוגעוואּב רעשידיסכ רעד עניוס-םאד א ,רעפמעק רענעסיבראפ
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 סעדיסכ ןגעק ףמאק סדלעפנעסקא

 ,טָאכיק-ןָאד ןימ א ,"םידיסכ רעפייס, זיא ,ןבירשעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,עטשרע סָאד,
 יװא ןענַײז "ןדִיי עטוג, ענעפורעגיוזא יד ןגעװ גנולייצרעד ןוא קיטקאדיד ,עריטאס יד ּוװ
 םעד ןופ טלאהניא םעד ןָא ןּפאכנָא קיטשרָאד ךיז טעװ םָאלױא רעד זא ,ןדנובעגפיונוצ
 גנוטכאראפ א ןליפרעד ןזומ טעװ רע ,סעיוצ עדליוו רעייז ןרעװ רָאלק טעװ םיא ,קרעװ
 ..."ליצ ןַײמ טכיירגרעד טרעװ טימרעד ןוא -- עטקעס רעשידיסכ רעצנאג רעד וצ

 טגָאז סעמארד ענַײז ןגעװו ךיוַא .קרעװ ןטשרע ןַײז דלעפנעסקא טריזירעטקאראכ יוזא
 ..."ןעגנולדנאה עשינעצס ןיא טלעטשעגרָאפ םידיסכ יד ןופ רעגייטשנבעל רעד זיא ָאד, :רע
 ףמאק ןעוועג זיא ןבַײרש ןַײז ןופ ליצ רעד סָאװ ,רעבַײרש א טימ ןָאט וצ ,ָאזלא ,ןבָאה רימ
 ,טלאה דלעפנעסקא ,ךָאנ רעמ .עוויווס עשידיסכ יד - ענַײז קיטאמעט יד ןוא ,סעדיסכ ןגעק
 .וא ,ךיז טכוד ךַײא ,ָאיא .םידיסכ ןגעק ףמאק ןופ לטימ רעקיצניא רעד זיא עריטאס זא
 -יסכ יד ןופ ןכאמ טעּפשעג ךרוד רָאנ וא ,רעבָא ךַײא גָאז ךיא ,ןפלעה וצ טינרָאג זיא סע
 רעקיטכיר -- עשידיסכ יד טמענראפ ,סעמעעב ,ןוא .(15 .ּפאק ,לכיטנרעטש) ..."סעבער עשיד
 סדלאהדנעגוט ןופ .ןפאש סדלעפנעסקא ןיא ץאלפ ןסיורג א קיטאמעט עשידיסכיטנא יד
 ןגעו ףירגאב לקיטש א רימ ןגירק רעקורד רענליוו יד ןופ טסעטָארּפ םעד ןופ ןוא ווירּב
 עשידיסכ יד ןופ טַײקיטשינ יד, טרעדלישעג טרעװ ָאד ."םידיסכ רעפייס, ןופ טלאהניא םעד
 -ראפ רעיײז ןוא סעטקעס ערעדנא ןופ ןכאמ קעזיוכ רעייז ,עװַײג עטסוּפ רעייז ,ןכערּפשעג
 ןוא ,םִיייבער יד ןופ ןרעמיצסע יד טנפעעג ןרעוװ ַאד ...לאלכיב ןשטנעמ ןגעק גנוטכא
 עוװיאנ ןוא עמורפ יד ןופ סייװש םעד ןדנעוושראפ ןוא ןעילוה יײז יוװ ,ןזיוואב טרעו סע
 יד סָאװ ,ןצנוק יד ןבירשאב ןרעװ ָאד ;סעניָאידיּפ ןטַײז עלא ןופ ייז ןעגנערב סָאװ ,טַײל
 עבער רעד יװ ןוא ,סעפיומ-לאב א ראפ ןבער םעד ןכאמ וצ ידכיב ןָא ןדנעוװ םִיָאבאג
 ןיא .."ןלעטשנגעקטנא םיא ךיז טֹומ םעד טָאה סָאװ ,ןרעדעי ןופ קילג םעד טרינַיור
 יד ןעניפעג ןעמ טעװ "םידיסכ רעפילס , ןיא זא ,דלעפנעסקא ךיוא טלייצרעד "לכיטנרעטש,
 יוזא זיא סע סָאװראפ ,ץערעט םעד, :סעדיסכ ןופ גלַאפרעד ןסיורג םעֶד ןופ גנורעלקרעד
 ןקרעמאב רעבאכעמ םעד ןופ ליטס םעד ןגעװ ןֹוא ."ענידעמ רעד רעביא טציילפראפ ןרָאװעג
 ןוא "עטקעס רעשידיסכ רעד ןגעק םילווליז , ןענַײז סָאד זא ,רעקורד רענליוו עמורפ יד
 ערעייז ןגעק םירוביד עשינָאצײל ,ענעסאלעגסיוא ,עקידנעטשנַאמוא טימ , םיייבער עריא ןגעק
 "ליּפש רעשיוא ןצפאק , עמארד רעד ןיא .(49--41 .ּפש ,גרובצניג) ."ריפפיוא ןוא םיגָאהנימ
 עלעטָאמ קידאצ רעד .רעליבָאנרעשט עלעטָאמ טימ דָאויּפע רעסיורג א ןטכָאלפעגנַײרא זיא
 טשרעוצ) "הרות יטוקיל, ןופ רעבאכעמ רעד ,רוגיפ עשירָאטסיה ,עלאער א-- רעליבָאנרעשט
 (1198 טַײז) רעליבָאנרעשט םעכָאנ םעכאנעמ ןוֿפ רעגלָאפכָאנ ,(1859 ץיװַאנרעשט טקורדעג
 -טלעג ןוא רעמיראב א יװ ,טארפיב ,ןבראפ עטסרעטצניפ יד ןיא טרעדלישעג ָאד טרעװ
 רעד לעִיצעּפס טעמדיװעג דלעפנעסקא טָאה עמארד עסיורנ א .וצרעד ןדכאפ ןוא רעּפאצ
 זיא דלעהטּפיױה רעד ּוו ,"טלעוו עטראנעג יד, זיא'ס - ףיוה ןשִיייבער א ןופ גנורעדליש
 ןַײא ףא טלעטשעג טרעװ רע ןוא ,רעצינעציּפש ביל יר ,םענראפ ןרענעלק ןופ לקידאצ א
 שטיװָאנָאּפאגא ןַאטנא ְרעֶקיִׁש ןוא רעציפַא םענעזעװעג םעד ,סעפיומ-לאב א ךָאנ טימ טערב
 -לאב ןוא ראכאנז א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ךיוא ךָאװטימ ןלעה א ןיא זיא סָאװ ,ןיקדָאװ
 טָאה "לכיטנרעטש, ןאמָאר רעד .ןבער םעד ןופ רעגרע טינ ,גלַאפרעד א טימ סעפיומ
 ךיז טליּפש טפלעה עטייװצ ןַײז ןוא ,"שזובישזעמ ןיא עקונאכ סעבאש , לטיטרעטנוא א
 "רעשידיסכ, רעד ןופ ַײרּפ ןענַײז קרעװ ייווצ זיולְב ,שזובישזעמ ןיא ןבער םאב ּפָא עקאט
 ."טורקער רעשיייי רעטשרע רעד; ןוא "בַײװ ןוא ןאמ , סעמארד יד ןענַײז סָאד -- קיטאמעט

 שיריטאס ןוא זיײב טרעדליש סָאװ ,רעבַײרש א ,רעבַײרש רעשידיסכיטנא ןא --ָאזלא
 טימ עיגָאלאנא יד דלאב ךיז טקעװרעד'ס ןוא ?רעגייטש רעייז ןוא םידיסכ יד ,םִיייבער יד
 ןעועג ךיוא זיא םידיסכ טימ ףמאק סָאװ ,רעבַײרש-עלָאקסאה א ,יקצעניל לעיָאי קָאכציא
 יקצעניל זא ,םאזוקרעמפוא טרעװ עמ ןעװ ,טארפיב .ןפאש ןַײז ןופ וורענ רעטסקיטכיװ רעד
 יא רעטעּפש רַאי 50 ;ןדלעפנעסקא ןּבעגעג טָאה סָאװ ,טנגעג רעקיבלעזרעד ןופ סיורא זיִא
 טנגעג סדלעפנעסקא .װָארימענ ןופ .מק 40 םיוק ,עציניוו ןיא (1829) ןרָאװעג ןרָאבעג רע
 רעטקעריד סדלעפנעסקא ןגעװ ןדער ךיוא געמ עמ .(! םייה סיקצעניל ךיוא ,ָאולא ,זיא

 ףרעבָאלטָאג .ב .א :רעבַײרש ןשיריסכיטנא ןטירד א ךָאנ ןבעגעגסױרַא טנגעג עקיבלעזיד טָאה ,װעגא (ו
 י .ןיטנאטסנָאק-טלא ןיא 1811 ןרָאבעג
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 עשיליוּפ , סָאד ןוא ,1862 ןענישרעד זיא "לכיטנרעטש, רעד דלאביו ,ןיקצעניל ףא עָאּפשאה
 ףמאק סנדייב ןיא :ןטלאהטימ עיגָאלאנא יד טעװ טארפ ןייא ןיא ךָאנ ןוא .1867-- "לגנלי
 -עגפוא ןענַײז עדייּב :ךירטש רעכעלנעזרעּפ ,רעוויטקעיבוס א טשימראפ זיא סעדיסכ ןגעק
 ןטילעג עדיב ,שיט סנבער םאב ןסעזעג ןענַײז עדייב ,רעזַײה עשידיסכ-םורפ ןיא ןסקאוו

 -ניא טימ טכאמעג ענעסאכ ןעמ טָאה ןדייב ,"ןרעװ עילאק, רעייז בילוצ ןעגנוגלָאפראפ ןופ
 .טנגוי רעייז ןופ קילגמוא רעד ןעוועֶג זיא סעדיסכ -- ,ןעיורפ עטסאּפעגוצ טינ ןצגאג

 טרידיצעד גנופאש רעשירארעטיל רעד ןיא םורָאװ .עיגָאלאנא יד ְךיז טקידנע ָאד
 ,עטכישעג עלאיצָאס ןַײז רָאנ ,רעבַײרש םעד ןופ עטכישעג עכעלנעזרעפ יד טינ לָאקמעדיױק
 רע ןכלעװ ,סאלק ןופ ןעמאר יד ןיא גנולעטש ןַײז רָאנ ,גנולעטש עכעלנעזרעּפ ןַײז טינ
 ךיז טָאה טנגוי רעטיב ןוא רעװש סעקצעניל .טריטנעזערּפער רע ןכלעװ ,טרעּפרעקראפ
 ,ךעלטנגייא ,טָאה קרעװ ערעדנא ןוא ,"לגנִיי ןשיליוּפ , ןיא ,קרעוװסנבעל א ןיא ןסָאגעגסיױא
 ךָאנ ,"לגנִיי ןשיליּפ, סָאד טעבראעגרעביא לָאמ עכעלטע טָאה רע .ןבירשעג טינ יקצעניל
 סָאד ןרָאװעג זיא "לגנִיי ןשיליוּפ , ןופ ןוא ,גנורעדליש יד טכאמעג וערעטצניפ -ןוא רעפראש

 ןגָארטרעבירא "לגנִיי ןשילױּפ, םעד טוּורּפעג רעטַײװ טָאה רע ;(1895) "?גנִיי עשידיסכ,
 -טיל, םעד (1815) "קילָארסיא, גנוטַײצ ןַײז ןיא טקורד רע ןוא ,טפאשדנאל ןשיװטיל ןיא
 יקצעניל טבַײרש 1888 ןיא .ךאז ענעגנולעג טינ ,ענערָאבעג-טט א--"רעכָאב ןשיװ
 טינ, :לטיט ןטימ סיורא רעטעּפש) "ןיירכ ןיא םערָאװ , א ,"לגנִיי ןשילױּפ , ןופ ךעשמעה א
 רעד זיא יקצעניל :ץרוק .(1898 ..."ןוז א סלגנִיי ןשילוּפ םעד רעדָא ,קידעבעל טינ ,טיוט
 ."לגניי ןשילוּפ , ןופ ,קרעװ ןייא ןופ זיולב רעּבאכעמ

 יד .טעלפמאּפ זיולב ךָאד רעבָא - קראטש .טעלפמאּפ רעקראטש א זיא קרעװ סָאד
 ןופ גנאגוצ ןוויטקעיבוס ,ןלָאמש םוצ טסאּפעגוצ -- קידנעַײרש ,ץראווש ,לערג ןענַײז ןבראפ
 ערעטצניפ ענַײז ןיא ןבירטרעּביא טינרָאג טָאה יקצעניל זא ,ןַײז ןָאק סע .רעבאכעמ םעד
 טינ ךיוא סע זיא -- ןבירטרעביא טָאה רע ביוא ןוא .ןעגנובַײרשאב עקידשעִיי לקע םוצ זיב
 קרעװ סָאד .רעשירעלטסניק ןייק טינ ןוא ,רעכעלטפאשלעזעג ןייק טינ ,,ןעוועג רעלעפ ןייק
 ןופ טמעטָא סָאװ ,טסעטָארּפ ןופ טפארק רערעייהעגמוא רעד קנאדא םעיַאהדא ךָאד טבעל
 --וװיטקעּפסרעּפ יד ,רָאג זיּב ,לָאמש רעבָא זיא קרעוװ םעד ןופ עזאב עלאיצַאס יד .ערוש רעדעי
 םוצ ּפָארא יקצעניל ךיז טלקַײק "לגנִיי ןשיליוּפ, ןופ ןקורד ןסאשעב ןיוש .שלאפ ןוא גנע
 זיא קידלוש ןוא ,"טָאירטאּפ, א ,ןאמ רעסיורג א ןעוועג זיא םעש-לאַּב / רעד זא ,סיזעט
 ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןיא ןוא .םידימלאט ןוא רעגלָאפכָאנ ענַײז רָאנ ,םעטסיס ענייש ןַײז טינ
 ךעיוק רעד .עלָאקסאה ןוא סעדיסכ ,סעדגאנסימ ןופ זעטניס ןימ א יקצעניל עקאט טקידיירּפ
 טּפאלקעצ טרעוו סע רעכלעוו טימ ,טַײקשיטאמעטסיס רעד ןיא טייטשאב "לעגניי ןשילוּפ, ןוּפ
 רעטיײײרב ןייק טינ ךיז טמוקאב ךָאד ןוא .רעגייטשנבעל רעשידיסכ רעד טארּפ ךָאנ טארּפ
 ןוכ ןסערעטניא ןֹוא רעגיײטש זַײרק םעד ןופ רעטַײװ .ןבעל ןשידִיי ןקילָאמא ןופ טנװַײל
 .סיורא טינ גנובַײרשאב סיקצעניל זיא שעדיוק-יילק ןשידיסכ

 יד ןוא עסיורג יד ,רעריפ יד - סעדיסכ טריקאטא קראטש טָאה דלעפנעסקא ךיֹוא
 ןעמוקאב ךיז טָאה ךָאד ןוא -- רעגלַאפכָאנ ערעטצניפ ערעייז ,שעדיוק-יילק ערעייז ,ערענעלק

 רעד .רעפיט ןוא רעטערקנַאק ךאסא טכארטעגכרוד ,דליב רערעטיירב א ךַײלגראפ א ןָא !
 טגנירד רע - ןטפול רעד ןיֵא ץעגרע ןדלעפנעסקא אֵב טינ טגנעה רעגייטש רעשידיסּכ
 ןוא עילָאדָאּפ ןיא ןסאמ עשידִיי יד ןופ עיצאוטיס רעשימָאנָאקע ךעקיטלָאמעד רעד ןופ סיורא
 רעד ףֶא ךיוא ךיז טכארטױאפ ,עזַאב עשימָאנָאקע-לא;צַאס ןַײז טלָאמ דלעפנעסקא .ןילַאװ
 ענעסילשעגּפָא-ןסירעגּפָא ,עכעלטַײהנײא ןא טינ ןענַײז םידיסכ .סעדיסכ ןופ עֶ;גָאלָאלצָאס
 ןוא ןדִיי אב ןטכיש ןוא ןסאלק ענעדיישראפ טריצנערעפיד דלעפנעסקא -- ,עסאמ .ערעטצניפ
 זיא טנָאזירַאה סדלעפנעסקא --ץרוק .סעדיסכ וצ גוויצאב עטריצנערעפיד רעייז ךיוא טזַײװ
 .ןיקצעניל טימ ךַײלגראפ ןיא -- רעטַײװ ,רעטיירב ךַײלגראפ א ןָא

 ןשיפָאזָאליפ ןימ א טכוז יקצעניל ליקסאמ רעטריסאלקעד רעד :טנאסערעטניא ןוא
 טַײז עשיגָאלַאעדיא יד ּפאנק דָארג טריסערעטניא ןדלעפנעסקא סייּב ,סעדיסכ ןופ זעטניס
 שיטנעדיא ןדלעפנעסקא אב זיא עינָאלָאעדיא עשידיסכ .(1 גנוגעוואב רעשידיסכ רעד ןופ
 .ןַילזטסּוװאּב םעד ןרעקישראפ ,סעכיומ יד ןעלמוטראפ וצ ,גיײצעגרעּפאלק ןשירָאטאטיגא טימ

 סרעדנוזאב טרעװ ,סעדיסכ ןופ עִיפָאזָאליפ יד טינ טוילָאסבא טריסערעטניא ןדלעפנעסקא זא ,טקאפ רעד (
 ףסערעטניא ןוא ןשינעכוז עשיּפָאזָאליפ טימ שטנעמ א סע זיא ןעוועג זא ,טכא ןיא טמענ עמ ןעװ ,קידנלאפוא
 -ניועל ףא עווּושְט א ,סיוא טזַײװ ,1840 טריטאד ,(לּב"יר) ןענָאזניװעל וצ ווירב סדלעפנעסקא סעדייא טגָאז ףורעד
 סיעב, סנָאזניעל טפאשראפ םיא טָאה סע סָאװ ,ןגינעגראפ ןסיױרג םעד ןגעװ טבַײרש דלעפנעסקא .ווירב סגָאז
 יד ןופ גנּויצאב רעוויטאגענ רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ךיא ,טַײקנארק רערעװש ןַײז ןיא םיא טסיירט ;ָאדוהעי
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 רעשידיסכ רעד ןופ עיצאזינאגרָא יד ןוא סעדָאטעמ .יד ךעלכאזטּפיוה ןריסערעטניא םיא
 , -נעסקא ךיוא טלעטש שייײכיטס ,גלָאפרעד ןסיורג ריא ןפאשעג ןבָאה סָאװ ,גנוגעוואב
 7 .סעדיסכ ןופ עזאב רעלאיצַאס רעד ןגעװ עגארפ יד דלעפ

 יד ויא סָאד :ןדלעפנעסקא ןופ ןיקצעניל ּפָא טלייט טנעמָאמ רעקיטכיוו ןייא ךָאנ ןוא
 .ןעקצעניל ןופ ןדלעפנעסקַא ּפָא טלייט רַאי 52 .קרעװ ערעיײז ןיא ןרעדליש ייז סָאװ ,עפוקט
 זיא'ס ןעװ ,עדירעי רעטצעל ןופ עפוקט א ןיא סעדיסכ רעילָאדָאּפ סָאד טרעדליש יקצעניל
 .גנּוװש זיא'ס ןכלעו ןופ ,טלאהניא זיא'ס ןכלעװ ןופ טקידיײלעגסיוא קיטליגדנע ןיוש
 ןעװעג ןוא רעװעלצארב ןעמכאנ ןופ עוויוס רעד ןיא טבעלעג ךָאנ טָאה דלעפנעסקא
 .(רעווָארימענ א ןעוועג זיא ןסָאנ ךיוא) לָאטסָאּפא סנעמכאנ ,ץראהנרעטש ןסָאנ ןופ רעוואכ א
 ךָאנ ןאראפ ;עפוקט רעטשרע ריא ןופ ףָאס םוצ ,ָאזלא ,טנָאקעג דלעפנעסקא טָאה סעדיסכ
 ץאלּפ ןטשרע ןפא ריא ןיא טקורעגסיורא ןיוש ךיז ןבָאה ךָאד ,גנוגעוואב ריא ןיא ץנאלג לסיבא
 ,עילָאדָאּפ ןיא טארפיב ,ןָא ךיז ןענעכייצ סע ןוא ,סולפנַײא ןוא עיצאזינאגרַא ןופ סעגארפ יד
 -ילארָאמעד עמאס יד ןופ ָאש יד טגָאלש סע .עיצאזילארָאמעד ןוא לאפרעדנאנאפ ןופ םינָאמיס
 -ָאנרעשט, עטגַײװצראפ יד -- סעיטסאניד עשירעגיוזטולב ןוא עשיצארעמא ,עטריז
 .' קינײװ לאלכיב רימ ןגָאמראפ עפוקט רעד טָא ראפ .(רערוגידאס) רענישזיר ןוא "רעליב
 ןופ רעטקאראכ םעד ןעמוקאב ןעגנוטכאבָאאב סדלעפנעסקא ןוא ,ןלאירעטאמ עשירָאטסיה
 טָאה דלעפנעסקא זא ,טכא ןיא טמענ עמ ןעוו ,טארפיכ ,טנעמוקַאד ןשירָאטסיה ןקיטכיוו א
 ,יקצערָארָאה רעדָא װָאנּבוד א ןופ קרעװ עקידרעטעּפש יד ןענעײל וצ ןעיועג עכיוז טינ
 ,ץערעּפ ןוא יקסוועשטידרעב ןופ עיצאזילאעדיא -סעדיסכ ןופ לוש יד ןעגנאגעגכרוד טינ
 טינ ןוא "ן"רהמ יחבש, סרעגינ ןוא ןענילטַײצ לעליה ןענעיײל וצ קילג סָאד טאהעג טינ
 "ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ, סעצערעּפ ןוא סעסַײמ סנעמכאנ ןופ זא ,עליפא ןעוועג דעשיוכ
 .גנופאש סרעטסינ ןסקאווסיוא לָאמא טעװ

 -רעּפ טנַאקעג טינ ןיוש םיא טָאה דלעפנעסקא ןוא ,1760 ןברָאטשעג זיא ט"שעב רעד
 ןבָאה סע ,ט'שעב םעד ןופ עיצידארט עקידעבעל א טבעלעג ךָאנ רעּבָא טָאה סע .ךעלנעז
 ןופ רעדנירג םעד טנָאקעג ךעלנעזרעפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ עשפיה א טּבעלעג ךָאנ
 ,שזובישזעמ ,לטעטש סט"שעב םעד ןוא .סעדיסכ ןופ ּבײהנָא םוצ ךיז טקוקעגוצ ןוא סעדיסכ
 -נֹוהרָאי רעט-18 ףָאס ןוא ,גנוראפרעד רענעגיײא ןופ טוג טנָאקעג דָארג דלעפנעסקא טָאה
 ט"שעב םעד .טלאטשעג עראדנעגעל א ןעװעג טינ טַײװ טרָאד ט"שעב רעד זיא טרעד
 סָאװ ,דיישרעטנוא םעד טימ ,ןטעמָאהאמ טימ ('לכיטנרעטש, ןיא) דלעפנעסקא טכַײלגראפ
 רעטשרע רעד, :רוגיפ ערעסערג א ךאסא ןעװעג ןדלעפנעסקא טל זיא טעמָאהאמ
 רעבארא יד אֹּב טעמָאהאמ א יװ טאמיק ,סעפיומ-לאּב רעשידיסכ רעד ,סענ-לאב רעשידיסכ
 עמָאכלימרעּביג רעסיורג א ןזעװעג וצרעד זיא טעמָאהאמ סָאװ רָאנ) ןקרעט יד אב ןוא
 - ,סָאד ,לרעריולּפ עשידיסכ טימ לופ לייט עטסערג יד זיא -- ןארָאק רעפייס ןַײז רעבָא ,ךיוא
 ךיוא זא ,דלעפנעסקַא טסעפ טלעטש ןגינעגראפ טימ .("עריוט, ןפור סעבער עשידיסכ סָאװ
 .- דנאל םענעגיא ןיא יװָאנ ןייק טינ זיא רענייק זא .קיסָאּפ רעד לאכ זיא ט"שעּב ןפא
 :גנוטּכאראפ טימ םיא ָאד טפור ןעמ ,ט"שעּב םעד ןופ טינ ןעמ טלאה שזובישזעמ ןיא דָארג
 שוובישזעמ טָאטש רעד ןיא (ג"עקת) םעיאהדא טינ טניפעג עמ ,, ."סעּבָאּב רעד לעָארסִיי,
 ערעדנא ןגעקא ,עינראדיסכ עטכער רעדָא ,ןכאז עשידיסכ רעסיימאה ןימ רעסיימ א טינ
 ןוא ,סעדיסּכ ןופ טַײװ זיא שזובישזעמ דָארג ,ַאזלא ."םידיסכ טימ טעשיק סע ּוװ ,טעטש
 רענדָאמ רעד טָא ןופ גנורעלקרעד עשיגָאלָאיצָאס א טאמיק דלעפנעסקא טיג רעִירפ לסיבא
 ,םירכָאס עסיורג ,לעיאכ ,טָאטשלדנאה א ןזעוועג שזובישזעמ זיא ןָא גנאק ןופ , :גנוניײשרעד
 ןרָאטנַאק-טלעג ןוא םירישא עסיורג ,סעריוכס ןוא ןטקודַארּפ יילרעלא ןופ סעקינװָאטרָאה

 סיעב. ןופ רָאסעי ןפא ,ןענָאזניועל רע טגערפ ףָאס םוצ .עלָאקסאה רעד ֹוצ ןוא ןענַאזניועל וצ ןסאמ ערעעצניפ
 יװ ןוא ??ָאװאהא, ןוא יָארְיע טימ ןדנובראפ עקאט עריובאה סעדכא ןיא ןבױלג רעד זיא יצ ,61 .פאק ?ָאדוהעי
 ךיאו !איה המ הבהאו הארימ רבד רוקחֹו אנ לומח :ןרעלקפוא םיא סע טעב רע ?ןשטנעמ ןופ ןרעדָאפ טָאג זע ןעק
 .."תעדו םעט בוטב ינניבהו ינדמל ,ינרֹוה .הל לכוא אל יכ יחור תויההל אנ ינרוה ?הלאה םירבדכ שיאמ הולא לאשי
 רעַײרפ ךאסא ןעוועג זיא דלעפנעסקא וא ,ןופרעד רָאלק -- .(52--51 .ז ,1875 עשראוו ,"תונורכזה רפס , סנָאזנאטאנ)
 ,קיטקארּפ רעזעיגילער ןופ טַײקיטכיװ יד ןפרָאװעגּפָא רעבָא ,טָאג ןיא טבױלגעג ךָאנ טָאה רע .ןענָאזניװעל ןופ
 אזא וצ דלעפנעסקא עליפא ךיז טרערעד "לכיטנרעטש , ןיא --- .?ָאװאהא , ןוא ?ָארִיי, ךָאד ןענַײז ןלַײז עריא סָאװ
  ּפעק סמיּכָאלאמ יד רעביא רע טײטש סופ ןרעדנא ןטימ ןוא ָאד סופ ןייא טימ טייטש (קידאצ רעד),, :דליב ןטסיירד
 זא ,טקנוּפדנאטש ןפא 1868 רָאי ןיא ךָאנ טייטש עשז ןגעקא יקצעניל -."ןרעדולּפ יד ןופ לּפענק סטָאג ןעגנאלרעד וצ
 ןָא ןטלאה ךיז ןוא ,שילארָאמ ,זעיגילער ןַײז טסייה עלָאקסאה עסעמע יד, :םיניד עזעיגילער יד ןטיהּפָא ףראד עמ
 5 .(93 .ז) "?םיניד טארפיבוא םיגָאהנימ ןוא ןטיז עלאנָא;צאנ-טכע עלא
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 ,םידמָאל טימ לופ טאמיק טָאטש א ,שזוּבישזעמ ןיא ןענופעג ןעמ טָאה םינָאפלאכ עסיורג ןוא
 ."ןענרעל טנעקעג ןבָאה סָאװ ,םיטאּבעלאב ןוא םידמָאל עסיורג עכעלטע

 לקינייא םעד טנעקעג גנוראפרעד רעכעלנעזרעּפ ןופ ןיוש דלעֿפנעסקא טָאה עשז ןגעקא
 ןעב ךערָאב .(1811 .טשעג ,1157 ךערענא ןרָאּבעג) שזוּבישזעמ ןופ ךערָאב ,ט"שעּב ןופ
 ,"ךע;קיניא, ןופ עיצוטיטסניא עשידיסכ יד טריפעגנַײא רעטשרע רעד סע טָאה לעִיּכעי
 טריגער ןוא טבעלעג ןוא ,רעמָאג ץערָאָאהמא ןא ,עלייק עטסוּפ א סע זיא ןעװעג םורָאװ
 טיהעגפוא ךיז טָאה'ס .לקיניײַא סט"שעב םעד זיא רע סָאװ ,סוכז םעד ןיא זיולּב רע טָאה
 ןעמ טפור סָאװראפ :"ןדייז רעלָאּפש, םעד טגערפ ךערָאב :טָאדקענא רעטוג א םעד ןגעװ
 טָאה עדייז רעלָאּפש רעד לַײװ ,ךָאטש א סע זיא ןעװעג) ?"עבָאב, טינ ,"עדייז , ךַײא
 .טימ ןעד זיא סָאװ :'עדייז, רעד טרעפטנע .(סעופער עקסבאּב טימ םעליוא םעד טלייהעג
 ןיא) דלעפנעסקא ַײס ןריטיצ טָאדקענא םעד--?"עדייז, רעד טינ ןעוו ,סעכִיי רעד ךַײא
 יוזא טריזירעטקאראכ רעבָאלטָאג .(106 .ז ,ןיקדירפ) רעבָאלטָאג ַײס ,(18 .ּפאק ,לכיטנרעטש
 ,ןעמאמ ןַײז אב ןוז רעטעשטשעיּפעצ א ןעװעג זיא קידאצ רעקיזָאדרעד , :לקיניײא ןקיזָאדמעד
 ןוא טקנעדעג טינ ,טנעײלעג טינ ןוא טנרעלעג טינ ,ךעניכ םוש ןייק ןעמוקאב טינ טָאה
 ןכאמ ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרָאפ וצ ןעװעג זיא עדווּוא עטשרע ןַײז ...טכארטעג טינ
 ץאלּפ ןרענעש א ןבעגעג רע טָאה םעד ,טלעג רעמ ןּבעגעג טָאה סָאװ ,רעד ןוא ,טלעג
 ,שטָאק םענעגייא ןא ןיא ןרָאפמורא טגעלפ רע .םיריווג עקירעביא עלא רעדייא ,ךיז ןּבעל
 ענַײז ,שיילפ ןוא ןַײװ טימ סעדוס ןטכירּפָא קידנעטש טגעלפ ,ערָארס רעסיורג א יװ יוזא
 -קאראכ ףראש רעקינייװ טינ ..."קידייל ןייגמורא ןוא רעקיש ןַײז קידנעטש ןגעלפ םידיסכ

 ,ןעלדאג א, :("לכיטנרעטש, ןיא לָאמ רָאּפ א טרירוגיפ רע) דלעפנעסקא םיא טריזירעט
 -ישזעמ ןיא רעגלָאפכַאנ ןַײז זיא טוט ןַײז ךָאנ ...."ליומ ףראש א טימ וצרעד ,עווַײגלאב א
 םָארווא -- ("רעסאי, רעד רעדייסעק רע טסייה ןדלעפנעסקא אב) "רעטּפא,, רעד ןרָאװעג שזוּב
 ןופ ךעלעמילע ןופ דימלאט א ,1825 ןּברָאטשעג ,1145 םורא ןריובעג ,לשעה עושיוהעי
 --עדייּב ןוא -- ,סאי ,טּפא ,װָאשיבלָאק ןיא וװָאר ןעוװעג ,װעשטַאלז ןופ לכימ ןוא קסנאשזיל
 טסייוו וד, :קיטסירעטקאראכ ןימ אזא ןדלעפנעסקא אב ןעמוקאב ,רעטּפא רעד ןוא ךערָאב
 ןכאמ ,רימ ןגיוט סָאד ,טוג ,ןעמענ טלעג ןוא (ןגָאז ןגיל) ןגַײל רָאנ ,טינ סייוו .ךיא ,טינ
 רעטּפא ןגעװ ."עדייב רימ ןענָאק סָאד ןוא ,ליוו ךיא ןָאק טנעה יד טימ ןוא ליומ ןטימ
 לוגליג ןיא טבױלגעג ,עיזאטנאפ רעסיורג טיִמ שטנעמ א, :ךייוו יקצעדָארָאה טלייצרעד
 -נעסקא .(1 "ןרָאװעג לגלוגעמ ןיוש לָאמ 10 זיא רע זא ,ךיז ףא ןגָאז טגעלפ ןוא שעפענאה
 ןיא ."עיזאטנאפ רעסיורג רעד טימ ןשטנעמ, םוצ קיצרעהכייוו יוזא טינ טַײװ זיא דלעפ
 רעד רָאֿפ סע טמוק ףיוה ןַײז ףא .עלָאר עסיורג א רעטּפא רעד טליּפש "לכיטנרעטש, ןַײז
 .עווייצאמ לכעמ רעטרעלקעגפוא רעד קעזיױק סע טכאמ םיא ןופ ,ןאמָאר ןופ לייט רעטַיװצ
 ,שזוּבישזעמ זיב טַײהנעגנאגראפ ןַײז ,טנעקעג טוג רעטּפא םעד ,סעָאמשאמ ,טָאה דלעפנעסקא
 ןימ אזא ףא דלעפנעסקא טריזירעטקאראכ טַײהנעגנאגראפ ןַײז .ןעוטפוא עטצעל ענַײז ןוא
 עניילק ןופ םידיגאמ ןוא ךעלווער ערעדנא ליפ סָאװ ,ןָאטעג סָאד טָאה לוװער סָאד , :ןפיוא
 ןעשטומ ךיז רע לָאז סָאװ ךָאנ ,לכייס םעד ףא ןלאפעג ךיוא זיא רע .ןָאטעג ןבָאה ךעלטעטש
 ..לטעטש םעניא ןגָאז וצ ערָאמעג טאשּפ א ןוא ןרעפטנעראפ םאבמאר א טימ עשַארד א
 עשידיסכ עדָאמ רעַײנ רעד ףא ףרָאװ א ךיז רע טוט רעסעב ,סעריכס ןדליג ןעצ ראפ
 ,עריוט ערסיס ,עלָאבאק טשרעמיולק ןופ ןצכעגָאז ערעטצניפ טימ ןװארּפ וצ ןסעדושעלאש

 ,רערעַײט ןעמ טלָאצ ראפרעד ,סענינידיּפ ןכאמ זיא ,רעסאוו א יװ ,ליומ םענופ טייג סָאד -
 -יײרשאב עכעלריפסיוא ןא טמוק ךָאנרעד ..."ןעמענ ךעלדנער טרעדנוה ןעמ ןָאק ָאש ןייא ןיא-

 ענַײז ןופ ,סעריױט ענַײז ןופ רעטסומ א ,שזובישזעמ ןיא גנוריפ סרעטּפא םעד ןופ גנוב
 ןיא ןטלאהעג ץלא --,םעליוא םוצ גנּויצאּב רעשירָאטאטאולּפסקע ןַײז ןופ ,ךעלטרעװכַײלג
 -ראפ-עילימאפ ענַײז טימ טנאקאב טוג עליפא זיא דלעפנעסקא .ןָאט ןפראש רעייהעגמוא

 ;בַײװ סרעטּפא םעד טינ רע טרעדליש סָאװראפ ,.ב .צ ,ךיז טרעפטנעראפ רע .ןשינעטלעה :
 זא ,טגָאזעג ןכָאה לייט א ,סינָאלאכ א ןרָאי עגנאל ןופ ןזעוװעג זיא בַײװו סקידאצ םעד;
 טינ יז טרעװ רעבירעד ,סופ ןייק טימ ןוא טנאה ןייק טימ ןריר טנעקעג טינ טָאה יז
 ."ןדיירפ ןיא טבעלעג ןעמ טָאה ָאד סאשעב ,ןדַײל ןיא ,ךעבענ ,טגיל יז .טנָאמרעד

 סָאד, סנעזיר .א ןיא ןיוש ןעמוקאב יקצעדָארָאה טָאה טינשּפָא ןפראש א זא ,ןרעװ טנָאמרעד ָאד לָאז (1
 -רעטעּברא רעקידנעיײגפוא רעד ןופ עָאּפשאה יד ּפָא ט;גיּפש סָאװ ,ךובלמאז א --- ,(1900) *טרעדנוהרָאי עטסקיצנאווצ
 ןענַײז ךעלסעבעלאב עשירארעטיל עשידִיי עקיטנַײה יד ,רוטאועטיל רעשידִיי רעכעלרעגריבניילק -רעד ףא גנוגעוואב
 ; .קיייפ טינ קיטירק אזא וצ עליפא ןיוש
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 -ָאנרעשט עלעטָאמ ןטמיראב םעד ךיוא טנעקעג טוג דלעפנעסקא טָאה ךעלנעזרעּפ
 ןופ טערטרַאפ ןשיזיפ םעד ךיוא רע טריסקיפראפ "ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןיא ןוא ,רעליב
 ץראווש א טימ ,ןסקאוועג סיורג טינ ,רעבָארג א ,עבער א ,דִיי רעטוג א, :ןבער םעד
 טימ ,סרעטיש א .סָארג א עלעדרעב ןיילק א ,ךעלעגייא עצראווש עניילק ,סטעפ א םינָאּפ
 ,רעליבָאנרעשט עלעטָאמ ןופ טַײקיצַײגטלעג יד ,ַײרעסַײראב יד קידנרעדליש ."סעייּפ עניילק
 .-אב ןַײז טימ רעליבָאנרעשט עלעטָאמ 'ר טנעקעג טָאה סע רעװ, :דלעפנעסקא טקרעמאב
 עליפא ןבָאה םידיסכ .עדָאמ ןַײז ןעװעג דימָאט ןיא סָאד זא ,ןגָאז סעדייא טעװ ,ןסַײר
 רע ןוא ,ןסיײהעג ןביוא ןופ םיא ןעמ טָאה םאטסאהנימ רָאנ ,"עילּפ א זיא רע, :טגָאזעג
 ,(1 "טימרעד טלעוו רעד ןַאטעג עוויוט א ךָאנ טָאה

 טגַײװש ,רעוװאלסארּב ןעמכאנ ,ןבער םענעגייא ןַײז ןגעוו דָארג זא ,זיא טנאסערעטניא
 .ןעמכאנ טינ טמיטשאב זיא "לכיטנרעטש , 5 .ּפאק ןופ רעלייצרעד-סעסַײמ רעד .דלעפנעסקא
 סיוא טקירד לטיּפאק ןקיבלעזמעד ןיא רעבָא .םיטָארּפ עשיפארנַאיב יד טינ ןעמיטש סע
 ץאזּפָא רעד .סעסַײמ עשידיסכ ײלרעלָאק וצ גנויצאב עוויטאגענ ןַײז טעליוב דלעפנעסקא
 . רע :ןעוט סעבער עשידיסכ עלא סָאװ ,ןָאטעג סעּפע 'ר רעד טָאה טרָאּפ, :יוזא ךיז טנעייל
 -עגרַאפ רע טָאה םיספָאמ ןייק טינ ,עדָאמ רעדנא ןא ףא טגָאזעג ןגיל ןוא טגַײלעג טָאה
 טאהעג רע טָאה ןדַײז ןַײז ...'ר ךופ סעסַײמ ,טלייצרעד סעסַײמ טָאה ...'ר ,רע ;טגָאז
 ןיא טינרָאג ןעייטש סָאװ ,סעסַײמ ענענושעמ עכלעזא ,ןלייצרעד וצ ליפ סעברָאט ןיא ךָאד
 ?אומש ןּב רעב בוד) רעב 'ר טעכיוש רעציניל א סָאװ ,(.ע .מ .ט"שעב יחבש,) רעפייס םעד
 טָאה ,(.ע .מ .ט'שעב יחבש, ןופ עבאגסיוא עטשרע יד טקורדעגּפָא 1815 טָאה טחוש
 (.ע .מ .ט"שעב) םענופ ןוא (.ע .מ .ט"שעּב) ןֿפא רָאד ןַײז ןופ סרענגיל עלא ןופ טלמאזעגפיונוצ
 (6"ןענעס ַײמ וצ ןבױהעגנָא טָאה ...'ר רעדייא ,טקורדעג סע טָאה ןוא ,ןגָאז וצ ןגעוו

 ןופ רענַאשז םעד טָא ןגעװ דלעפנעסקא טדער גנוטכאראפ אזא טימ -- "ןענעסַײמ;
 רעדנא ןא ףא ןגָאז ןגיל ןוא ןגַײל , זיא סָאד -- ןלייצרעד סעסַײמ .עדנאגאּפָארּפ רעשיקידאצ
 רעוואלסארב ןעמכאנ וצ גנויצאב סדלעפנעסקא ךיֹוא רָאלק ןיוש טרעװ םעד טימ ."עדָאמ
 ּי ,סעסַײמ ענַײז ןוא

3 

 .סעדיסכ ןגעק ףמאק סדלעפנעסקא
 ו ,(גנוצעזרָאפ)

 רעקירָאטסיה ןראפ רעקָאמ ןקיטכיוו א יװ ,קרעװ סדלעפנעטקא טריציפילאווק ץלא סָאד
 סדלעפנעסקא ןלעװ םעטסיס רעייז ןיא :סעקצעדָארָאה יד ראפ טינ ,ךעלריטאנ .סעדיסכ ןופ
 רעסיורג א ?רעטּפא, רעד ןעקצעדָארָאה ראפ זיא .ּב .צ יוזא .ןסאּפ טינ ןעגנולעטשטסעפ
 -נגָאז-טינרַאג א ןוא סעכִיי סרעטּפא םעד ...ףא ,זַײװאב א יװ ,ךיז טפוראפ רע ןוא ,ןדמאל
 רעטּפא םעד טריזירעטקאראכ דלעפנעסקא .(119 ,2) םיובלטייט עשיומ ןופ עלעטש רעקיד
 עדליוװ יד ןוא ,רענגיל א יװ ןוא ,ךערָאב לקיניא סט"שעב םוצ ךעלנע ,ץערָאהמא ןא יו
 -נעסקא דַארג ןקיטעטשאב ,(180) רעטַײװ לטַײז א טלייצרעד יקצעדָארָאה סָאװ ,"סעָאמזונ ,
 עשיגָאלָאנָארכ ײר א ןדלעפנעסקא אב ןענענעגאב ןלעװ רימ ,סעמע -- .(6 גנוניימ סדלעפ
 יחבש, ןופ עטאד רעד טימ םזינָארכאנא ןפא ןזִיװעגנָא ,.ּב .צ ,ןבָאה רימ .ןטַײקכעלטקניּפטינ
 .ילמעלא, :ןאמסקָא קישטדארדָאּפ רֶזד טלייצרעד 1813 רָאי ןיא :ליּפשַײב א ךָאנ ;"'ט"שעב
 טינ רע זיא ונ ,ןענעמסאכ טינ עליפא ךיז ןעק לקינײא ןא ...םעד ...'ר עבער רעד
 .."ןַלרא בוטש ןיא םייהא ּפָא םיא ןעמ טגָארט ךעלדנער עסַײװ רעטנזיוט ,רעכאמ-טלעג א
 רעד ןופ רעדנירג םעד ,רענישזיר לעַארסִיי טניימ ןאמסקָא .(13 .ּפאק ,"לכיטנרעטש,)

 עלעטָאמ ןופ טױט ןכָאנ ,ןבירשעגוצ רעטעּפש ,סיוא טוַײװ ,רלעפנעסקא טָאה גנוקרעמנָא עקיזָאדיד (1
 .(1837) רעליבָאנרעשט :

 טָאה ...'ר יװ םעדכָאנ; ןענישרעד ןענַײז "ט'שעב יחבש/, יד :זַײרג רעשיגָאלָאנָארכ א דָארג זיא סָאד (6
 ."?ןענעסַײמ ןביוהעגנָא

 עכַײרלָאצ עגַײז ןופ ךעלטיווק יד ןענערבראפ ןרעוד טגעלפ געט ַײרד זא ,ןלייצרעד טגעלפ רעטּפא רעד 6
 ;לרעמיצ םעניילק ןיא טלאק ןַײז טגעלפ ךָאד ןוא ,ןווױא ןיא ןענערבראפ רע טגעלפ ץלָאה רופ 40 זא ןםידיסכ
 . ןבָאה יורטש ןרופ ייווצ ;רעימ קָאכציא ןוז ןַײז ןופ ענעסאכ רעד וצ רעייא יד זיולב טסָאקעג ןבָאה לבור 0
 ןַײרא טגעלפ רע זא ,ךייוו יוזא ןעוועג זיא ןוז ןַײז ןופ רעטופ רעד ;רעניײצ יד ןצופ וצ טסעג-ענעסאכ יד טכיורבראפ
 ןוא סעלַײּפסיה סיורג טימ ,םיקידאצ יד ,סעגעלָאק ענַײז ןגעלפ ,ףורעד קידנקוק טינ .װ .א .א ,ץכעלָאש-סונ א ןיא
 .ןעגנולייצרעד ענַײז ןכרָאה ץערע-ךערעד

/ 
 ּו
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 ןופ דיגאמ רעשטיריזעמ םעד ןות לקיניירוא ןא ,1197 ךערענא .בעג ,עיטסאניד רערוגידאס
 עקאט זיא רע ,דאצ סעמאמ ןופ רעליבָאנרעשט םעכָאנ ןופ לקיניא ןא ןוא דאצ סנטאט
 ןעוועג רע זיא גולק רעבָא .ןענעמסאכ ימ סיורג טימ ךיז טגעלפ ןוא ,טעבאפלאנא ןא ןעוועג
 ךיז טָאה 1812 :טינ רעבָא טמיטש עטאד סדלעפנעסקא ."רעכאמטלעג, רעקיטלאוועג א ןוא
 ןופ טרָא ןפא עבער ןרָאװעג טשרעקַא זיא רע ,טַײקיטעט סרענישזיר םעד ןּבױהעגנָא טשרע
 יד ןסעומש 1813 רָאי ןיא :ליּפשַײב רעקידרעטַײװ א .םָארוװא רעדורב םענעברָאטשראפ ןַײז
 ,ןליוּפ-ןיורק ןיא גנוריגער רעד וצ םודנארָאמעמ סרעדנעלדירפ דיװָאד ןגעוו סעקישטארדָאּפ
 ,1819 ןרָאװעג טקורדעג ,1816 טשרע ןרָאװעג טסאפראפ זיא סָאװ

 ןרעװ טניולאב ןגעקאד טעװ רעקירָאטסיה רעד .ןטקעפעד עניילק רעבָא ןענַײז סָאד
 רעד ףא םיקידאצ ןופ עמעט רעד וצ סעידעי עשיפארגָאיב ןוא עשיפארגַאנטע לאלש א טימ
 -ַאק םָארװא זא ,ןסיוורעד .ב .צ ,ךיז טעװ רע .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןוא ןט-18 ןופ ץענערג
 -נעסקא אב טעװ רע ;טקאפ רעטנאקאב טינ טציא זיב א--טבעלעג ךָאנ 1813 טָאה רעקסיל
 ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסיור: זיא רעשטירעזעמ ךערָאּב יו ,עטכישעג יד ןעניפעג ןדלעפ
 .וװ .א .א ,שזובישזעמ ןיא ךיז ןצעזאב סרעטּפא םעד ןופ עטכישעגרָאפ יד ,ןישטלוט

 ךַאנ סע טָאה גנושרָאפ-רוטארעטיל וצ ,רעקירָאטסיה ןראפ ןעיניא ןא זיא ץלא סָאד
 ענדָאמ ,ערעדנא ןא ןריסערעטניראפ טעװ רעשרָאפ-רוטארעטיל םעד .סעכַײש עּפאנק א
 יד ,גנוראפרעד רענעגייא ןופ ,ןדנובעגסיוא יוזא ןעק סָאװ ,דלעפנעסקא ;גנונַײשרעד
 טינ טריזילאודיווידניא ,טינ טריצנערעפיד ,םזיקידאצ רעלָאדָאּפ ןופ רעריפ-טרָאװ עקיטלָאמעד
 טלָאמעג ןענַײז םיקידאצ עלא -- םינָאּפ ןייא םיא אב ןבָאה םינָאװעי עלא .קידאצ ּפיט רעד
 רעקיטסַײג ןופ ָאווינ ןקיבלעזמעד ףא ןעייטש ,ןָאקיסקעל ןקיבלעזמעד ןצונ ,עמעכס ןייא טול
 םעליוא ןקיבױלג םעד ןריטאולּפסקע ןוא ןעוועבאראב ,סעריוט עכעלנע ןגָאז ,ננולקיווטנא
 ךעלטרעװכַײלג עכעלנע ,רעצינעציּפש רעד ךיז טלטרעװ סע .סעדָאטעמ עקיבלעזיד טימ
 ךיז טלײט רעטּפא רעד .סעריוט ערעײז עדייּב ןרעדױלּפ ךעלנע .רעטּפא רעד טגָאז
 -ָאנרעשט עלעטָאמ .שזובישזעמ ןופ ךערָאב "לקינייא , ןקידעװַײג םעד ןופ סיוא טינ רעדיוו
 ןוא ,ךארּפשסיוא-ןיס רעשיווטיל ןַײז ךרוד טריזילאודיווידניא עלעסיבא ןיוש טרעװ רעליב
 רעליײצרעד-עסַײמ םענעלאפעג ,ןמערָא םעד ןופ קראטש רעטנוא ךיז רע טדייש יצ --ךָאד
 -טלעג רעיײז טימ עליפא ןרעדנא םעד רענייא קראטש ןענָאמרעד ייז ?"לכיטנרעטש, ןופ
 םיטָארּפ עשיפארגָאיּב ענעי רעדָא יד םיקידאצ יד וצ שינאכעמ וצ ךיז ןּפעלק סע .ןּפאצ
 -נעסק א :גנודניבראפ עשינאכעמ א רעבָא זיא סע -- ןטַײקכעלמיטנגייא עלעּודיװידניא ןוא
 .קידאצ ּפיט ןײא זױלּב ןפאׂשעג ךָאט ןיא טָאה דלעפ

 -נעסקא ןופ ,רָאלק ,טמאטש יז ?גנונַײשרעד ענדָאמ יד ָא טָא ךיז טרעלקרעד סָאװ טימ
 וצ טַײקידנעװטױנ םֹוׁש ןיק ןעזעג טינ טָאה רע .גנולעטשנַײא רעשיגָאלָאעדיא סדלעפ
 ןקיבלעזמעד ןגיוא ענַײז ןיא טלעטשעגרָאפ ןבָאה עלא ייז דלאביוו ,םיקידאצ יד ןריצנערעפיד
 רעד ןיא ןלוש ןייק טדיישעגרעטנוא טינ טָאה רע .רָאטאטאולּפסקע ןוא רעלדניווש ןימ
 רעדָא םידיסכ רענילָאװ קילגמוא רעכַײלג א ןעװעג ןענַײז םיא ראפ :גנוגעוואב רעשידיסכ
 ,טקאפ םעד רעטעליוּב זיױלב רעבָא טכאמ גנורעדליש עזעיצנעדנעט סדלעפנעסקא .דאּבאכ
 -רָאי רעט-19 ביײהנָא ןוא רעט-8 ףָאס -- טרעדליש דלעפנעסקא סָאװ ,עפוקט רעד ןיא זא

 רעגייטשנבעל ןשיקידאצ ןופ ּפמאטש א ,ןָאלבאש רעשיקידאצ א עקאט ךיז טפאש --טרעדנוה
 :ןרעטקאראכ ןופ טַײקיברַאפ א ךָאנ רימ ןעניפעג םיקידאצ רָאד ןטייווצ םעד אב .גנוריפ ןוא
 סָאװ ןוא ,רע טדניװשראפ טָא ןוא רע טמוק טָא סָאװ ,סערָאס בײל רעזעירעטסימ רעד
 ,עגנאל טימ רעקסילַאק םָארװא ;ןבָאה ליוו רעבָאלטַאג יװ ,ןָא;ּפש א רָאג ןעוועג רעשפע זיא
 ,רעװעשטידראב קָאכצַיי-יויײל ;רעטסאפ ןוא ריזָאנ א ,ךעלאמ םָארװא ;טנעה עקיּפעלק
 עלענינירַא רעגייטש רעיײז ףא ,עלעודיווידניא ןענַײז ץלא סָאד -- ידאיל ןופ ןעמלאז-רעיינש
 טפָא ,םידָאמולעמ עּפאנק :"רעסַײר, ענכאמ א ןָא טמוק רָאד ןטירד ןטימ .ןרעטקאראכ
 ערעייז ןופ סעריוט יד ערייג-עלאמ ןענַײז יז -- רעקנעד עּפאנק ;סע;דעי םוש ןייק ןָא עליפא
 יז :טַײקיײיּפ רעקידנעצנעלג ןייא טימ--ןגעקאד ,ןטַײקיזָאלטנעלאט ;רעיײגרָאפ ןוא ןרעטלע
 ןטעברא ןוא ,סעָאּפשאה ןוא סעִיצידארט ענעפאשעג יד ןצונסיוא יו ,שיטקארּפ ןעייטשראפ
 רעד טרעװ טציא .סעדיסכ ןופ עיצאזינאגרָא יד סַײלּפ ןוא טַײקנילּפ ךאסא טימ רעדנאנאפ
 -אולפסקע רענעפאשעג רעד ןופ עציוי-לעיוּפ רעשיגָאל רעד ,זומ א ּפיצנירּפ רעשיטסאניד
 (.װ .א .א ךעלטיווק ,סעדָאמַײמ) םעטסיס-עִיצאטאולּפסקע עכעלטַײהניײא יד .םעטסיס-עיצאט
 ּפמאטש רעטסעפ א טייטשטנא סע .קיטקארּפ רעשיקידאצ ןופ ןָאלבאש ןכעלטַײהנײא ןא טפאש
 ןקיזָאדמעד .עִיגָאלָאעזארפ רעשיקידאצ ןופ .,עריוט רעשיקידאצ ןופ ,גנודיילק רעשיקידאצ ןופ
 :גױא שיריטאס סדלעפנעסקא עכמיס טימ ףוא טּפאכ קיטקארפ רעשיקידאצ ןופ ןָאלבאש
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 טָאג טינ ,ןענרעל טינ עליפא ךימ טזָאל עמ ?רימ ןופ ןעמ ליװ סָאװ ;(לכיטנרעסש) רעטּפא רעד 4 שש

 טליװ .ריא סָאװ ,טינ טסייוו ריא ,ךַײא טייג ...םיקיראצ ערעדנא ָאד זיא סע ,ןדִיי עטוג ערעדנא וצ ךַײא טײג ,ןעניד
 ,ײז וצ טייג ,םיקידאצ עסיורג ָאד זיא סע !רימ ףא טגײלעג ךַײא ריא טָאה סָאװ ,רימ ןופ

 עלא יװ ,דִיי רעטסָארּפ א ןיב ךיא ?רימ ןופ ןעמ ליװ סָאװ :(טלעוו עטראנעג) רעצינעציּפש רעד
 םעד ןבָאה ןיז ןיא טינ ךימ טזָאל עמ ,ןטשרעביוא םעד ןעניד טינ ךימ טזָאל עמ ,ןענעוואד טינ ךימ טזָאל עמ ,ןדִיי
 ...ןדיי-לאלק

 ,רָאדאה גיהנאמ רעד זיא קידאצ רעד :("ליּפש רעשיוא ןצּפאק,) רעליבָאנועשט ע לעטָאמ 2
 ןוא ןגױא יד טזַײלגראפ רע) ןרָיי ריא טייטשראפ ,ןדִיי ריא טייטשראפ ,ןרָיי ריא ,טייטשראפ ,ןדִיי ריא ,טייטשראפ
 ןגױא יד טימ ןזַײלגראפ ןוא ךיוא ןעייטש םידיסכ יד .עגעגיא סָאד ץלא לָאמ קיצנאוצ ןיא עכעלטע טגָאז
 .(ןצכערק ןוא

 זומ ,דָיי רעטוג רעד זומ ,ריא טיטשראפ ,ריא טייטשראפ ,רעביראד ,רעביראד :רעצינעציּפש רע ד
 ןעײג עלא .טונימ עכעלטע טמורב ןוא רעהיוז ןפא סעקעלוק עדייב ףא ּפָאק ןטימ וגיל טבַײלב רע) ...דִיי רעטוג רעד
 .(ַײרעצכערק א ןוא טרעצפיז א זיא םורא ןוא םוִרא ןוא ,ןגױא יד טימ ןזַײלגראפ ןוא סיוא רָאג

 ליו ךיא ,לאטראווק םעד ראפ עכָאנאה א ןבעג ךַײא זומ רע ,זמ רע :רעצינעציּפש רעד 3
 ...טינ שרעדנא ליװ ךיא ,טינ שרעדנא

 ,ןיינ ,טינ ןפיוא םושעב ,ןיינ ,ןיינ ,טינ ןפיוא םושעב סייה ךיא ,ןיינ ,ןיינ :(לכיטנרעטש) לקינײא רעד
 ,..טיג סייה ךיא .ןיינ

 ןטסערג םעד זיב (רעציניציּפש בייל א יװ) ןטסנעלק םעד ןוֿפ ,קידאצ ּפיט רעד ,רָאלק
 ףןרָאװעג טריציפינוא ןדלעפנעסקא אב זיא (רעליבָאנרעשט עלעטָאמ רעדָא רעטּפא ןא יװ)
 ,העהיז ןרעביא ךיז קידנעלקָאש ,ןגיוא יד ןוײלגראפ ,סעיאוואה עקיּבלעזיד ןכאמ עלא
 לד ןגָארט , יז זא ,קידסעווינא ןצכערק ,סעריוט ןוא סעסַײמ עקיבלעזיד רעביא ןרעזאכ
 ּפָאק ןיא קידנטיירג רעדָא ,ןגָאז וצ סָאװ קידנבָאה טינ ;'סעציילפ ערעייז ףא טלעװ עצגאג
 דלעפנעסקא .לָאמ קילדנעצ א רעטרעוו עקיבלעזיד זָאלניז רעביא ייז ןרעזאכ ,עריוט עַײנ א
 טינ טריסערעטניא םיא .ןריזילאודיווידניא ,ןריצנערעפיד וצ ייז טַײקידנעװטױנ יד טינ טעז
 ,עלָאר עשיטיזאראפ יד ,עיצקנופ עלאַיצַאס רעייז רָאנ ,םיקידאצ יד ןופ "עיפָאזָאליּפ , יד
 ,עקיבלעזיד ךָאד יז זיא ןעמעלא אב ןוא ,טפאשלעזעג רעד ןיא ןליּפש ייז סָאװ

 ,ןדלעפנעסקא סָאמ רעטסקראטש רעד ןיא טריסערעטניא ָאי עשז ןגעקא טָאה סע סָאװ
 ןסיורג ןַײז ןופ גנורעלקרעד יד ,םזידיסכ ןופ גנּויטשטנא רעד ןופ סעביס יד סע ןענַײז
 .עָאּפשאה רעשידיסכ רעד ןופ גנוקריווסיוא עכעלטפאשלעזעג יד ןוא גנוטיײדאב יד ,גלָאפרעד
 "םידיסכ רעפייס, ןַײז ןיא עגארפ יד טלדנאהאב שיטאמעטסיס רע טָאה ,ןיֹוש ןסייוו רימ יו
 טציילפראפ (סעדיסכ) ןרָאװעג יוזא זיא סע סָאװראפ ,ץערעט םעד, ןבעגעג טרָאד ןוא
 .-רעד יד רעבָא ;ןעגנאגרעד טינ זדנוא וצ ןיא "םידיסכ רעפייס , רעד ."ענידעמ רעד רעביא
 ינעג ץנאג ןענעק וצ יידכיב ,ףָאטש גונעג ןביג "לכיטנרעטש, רעד ןוא סעמארד ענעגנאג
 .סעדיסכ ןופ "עִיגָאלַאיצָאס , סדלעפנעסקא ןרָיּורטסנָאקער

 ןקיטלָאמעד םעד ןיא ןסאלק ענעדיישראפ יד זא ,לָאקמעדױק טסעפ טלעטש דלעפנעסקא
 סעדיסכ .סעדיסכ וצ גנויצאב עטריצנערעפיד-ןסאלק ,ענעדיישראפ א טאהעג ןבָאה םוטנדִיי
 רעקיבלעזרעד ןיא ןדִיי אב ןסאלק עלא טפאכראפ טָאה סָאװ ,גנוגעוואב א ןעװעג טינ זיא
 ןופ טכיש ערעכעה יד ןוא עיזאושזרוב-סיורג יד ,טכיש רעטסקראטש-לאיצָאס רעד .סָאמ
 .גנוגעוואב רעשידיסכ רעד וצ טמיטשעג ךע ,טגַײּפ ווָארי'ס ןעוועג ןענַײז םוטרעגריב ןלעטימ
 םוצ שזובישזעמ ןופ גנויצאב עוויטאגענ יד דלעפנעסקא טנכייצראפ ,ןעקנעדעג רימ יו
 גנורעלקרעד א ןוא ,(שזובישזעמ ןיא ןדִיי טכיש רערעכעה רעד ןופ .ה .ד) ווָאטמעשלאב
 ןענַײז סע ּוװ ,טָאטש רעד ןופ לדנאה ןקידנעילב םעד ןיא דלעפנעסקא טניפעג ראפרעד
 עסיורג ,סעריוכס ןוא ןטקודָארּפ ײלרעלא ןופ סעקינװָאטרָאה ,םירכָאס עסיורג , ןאראפ
 סיורא טערט רעשיא רעסיורג רעד ."םינָאפלאכ עסיורג ןוא ןרָאטנָאק-טלעג ןוא םירישא
 יװ ,ּפעק-ןּפראק עניװא ןַײז עליפא סע ןלָאז ןוא ,רעריפ עשידיסכ יד ןגעק וויטקא ךיוא
 .סעלָאזַאמ יד ףא ןָא םיא ןטערט ייז דלאביוו ,ט"שעב ןופ לקינייא רעד ,רענישטלוט ךערָאב
 -לוט רעד יװ ,ןגינעגראפ סיורג טימ "לכיטנרעטש, ןיא דלעפנעסקא טלייצרעד ,.ב .צ ,יוזא
 טָאטש ןופ ןבירטעגסיורא ףליה סיקצָאטָאּפ ףארג טימ טָאה עשטרעויײל 'ר רעשיוא רענישט
 .רעכיוס ןסיורג םעד ןעֹועג שעַײװעמ דָארג טָאה סָאװ ,לקיניא ט"שעב םעד ,ןכערָאב
 רעדנא ןא אב .שזובישזעמ ןיא טרָאד ןופ ,וואלצארב ןיא קעוא ןאד זיא רענישטלוט ךערָאּב
 -רעד סָאװ ,"לקינייא ןא, ןופ קעזיוכ ןעמ טכאמ ,ץענעמאק ןיא קנאלב עשיומ 'ר ,רעשיוא
 דיד םעד טימ, עסַײמ יד ךיוא רע ןעק יצ ,םיא טגערפ עמ ןוא ,סעסַײמ עשידיסכ טלייצ
 ,סעקישטאדדָאּפ יד ךיוא ןענַײז סעדיסכ ןגעק .(5 .ּפאק ,לכיטנרעטש) ?"עציבאב רעד ןוא
 2 1 2 ןז 5 ןוא ןט-18 ןופ סעמַאכלימ יד טימ ןעמוקעגפוא ןיא סָאװ ,טכיש א ,םירייואכ סנאמסקָא



 135 : לי שי עט

 רעקידנזַײר רעיײז ַײס ,גנוללעטש עלאיצָאס עַײנ רעייז ַײס סָאװ ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט9
 'ףא ןגיוא יד ייז טנפעעג ןוא ןעגנּוױשנָא ערעיײז טכאמעג רעכעלטלעוו ןבָאה ןּבעל-רעגייטש
 : .עקאמ-סעדיסכ רעד

 ,ןבער ןשידיסכ ןטנאקאב א ןבירטעגסיורא טָאה סָאװ ,ןעקצָאטָאּפ ףארג טימ לאפ רעד
 .ץערָאּפ ןראפ טינ ןוא ,רעזייל 'ר ,רעשיוא םעד ןופ גנולעטש רעד ראפ שיטסירעטקאראכ זיא
 ,לטעטש ןיא ךיז אב קידאצ א ןטלאה וצ טריסערעטניראפ דָארג ץערָאּפ רעד זיא ווָאר'ס
 טערָאטס טָאטש אזא ןיא , ;(1 .ּפאק) "לכיטנרעטש , ןיא םעד ןגעוו טלייצרעד דלעפנעסקא ןוא
 ךרוד לַײװ ,ןעניוװ ָאד לָאז עבער רעשידיסכ א ,דָיי רעטוג א--(ראס רעד) ץערָאּפ רעד ךיז
 רעק סָאד .דעמ ראפ ןוא ריב רַאפ ,ןפנארב ראפ ןעמ טזייל ,םיא וצ ןרָאפ ןדִיי סָאװ ,םעד
 ןיא ַײס ןעועג עקאט זיא יוזא ."עסָאנכאה רעמ רע טָאה ,טָאטש רעד ןופ ץערָאּפ םוצ ץלא
 ןרָאװעג ןפָאלטנא זיא רענישזיר לעָארסִיי ןעוו ;עשיכַײרטסע יד ןיא ַײס ,ןטיּבעג עשיסור יד
 ערוגידאס טָאטש ןַײז ןיא ןדאלעגנַײא ןָאראב רעשיכַײרטסע ןא םיא טָאה ,דנאלסור ןופ
 ,יקצעדָארָאה) .סיוא טנכער דלעפנעסקא סָאװ ,ןוויטָאמ יד בילוצ עקאט ,(עניװָאקוב ןיא)
 רעזאושזרוב רעשידִיי רעלעטימ רעד ןופ גנולעטש יד רָאלק ןיוש זיא עליימעמ .(114 3
 ןענַײז ייז .םזידיסכ םוצ .וװ .א .א סעינאסכא-לאב ,רעקנעש ,רעלדנעה ,רעמערק ןופ ,טכיש
 לפיו ףא ,רעײטשרָאפ ענַײז ןוא םיא רעטנוא ןציטש ,קידאצ םעד ןיא טריסערעטניראפ
 טנעמָאמ א ךָאנ ןוא .רעכיורברַאפ ןשידיסכ םעד טימ ןדנובראפ ןענַײז ןטפעשעג ערעייז
 םעד טימ דנוב רעד קיטיינ ןיא עָאּפשאה רעשידיסכ רעד ןופ סקּוװי םעד טימ :וצ טמוק
 ןקיזָאדמעד ,לָאהַאק ןיא סעִיציזָאּפ יד ןטלאהוצנַײא יידכיָב ,םיסרָאשעמ-רעציָאי סנבער
 דנוב רעד .עוויװס רעשידִיי רעד ןיא עיזאושזרוב רעלעטימ רעד ןופ טנעמורטסניא-טכאמ
 טוג ,רעשרעמערק א ,ָאזלא ,ויא גנוגעוועב רעשידיסכ רעד טימ עייזאושזרוב-לטימ רעד ןופ
 שימַאנָאקע טרעװ רעמערק רעד רָאנ יװ .ךעדיש רעקיטכיזרָאפ-טנכעראב ,רעטנכערעגסיוא
 ךרוד זיא -- ןיילא רע טינ בוא ,ןבֶער ןגעק ןיוש רע טלמרומ -- רעכַײר ,רעפַײטש ,רערעכיז
 למערווא רעמערק רעסיורג ןוא רָאטאדנערא רעכַײר רעד טּבעל .ב .צ יוזא .ליומ סבַײװ רעד
 -רעד בַײװ ןַײז רעבָא ,"ונימולש ישנא, רעליבָאנרעשט יד טימ םעלַאשעּב רעשיליוּפ רעד
 ןרעשאב טָאג זדנוא וָאל טָא, :םידיסכ ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא ןגָאז וצ ןיוש ךיז טביול
 ."סנשָארג טּפעלש ...דָיי רענײש א .ןדִיי עטוג יד ,לדוואהעל יװ ,רעסעב ,םיצירּפ עטוג
 .(ליּפש רעשיוא ןצּפאק)

 ןופ סָאװ ,עיכיטס ענעי זיא עיזאושזרוּב עשידִיי עלעטימ עטעוועדנופעגנַײא יד טינ
 -עגסיוא ןוא טראּפשעגנָא ךיז ריא ףא ןוא טזַײּפשעג ךיז ריא ןופ ,סעדיסכ סיורא זיא ריא
 -ידאצ םעד טעמדיװעג לעִיצעּפס זיא סָאװ ,סדלעפנעסקא עמארד רעסיורג רעד ןיא .ןסקאוו
 ןבער ןפא גנונעפָאה טימ סיורא ןקוק ןוא ןטראוו ,"טלעוו רעטראנעג רעד, ןיא ףיוה ןשיקי
 רעטסָארּפ רעד, ,ךעיונ 'ר :עִיגָאלָאעדיא רעשידיסּכ רעד ןופ רעכיורבעג-טּפיוה ַײרד יד
 ןוא ,ץענערג רעד רעביא סעריוכס ןופ רעלגומש א .ה .ד ,רעכָאמלקעּפ לדוי יר ,"ראדנער
 ןוא "סעראדנער עטסָארּפ, יד .קיצנאד ןיײק ץליהעג טימ רעלדנעה א ,רערטסַא לעיוש 'ר
 ןיא .גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןופ טנעצָארּפ 24 זיב 23 לקאכאס רָאפ ןלעטש רעקנעש
 עלאָיצָאס עקידנטַײדאב רָאג זיב א ןעוועג ,ָאזלא ,זיא סע .עניארקוא ןיא 396 ןוא ,עִילָאדָאּפ
 ןעוועג ןענַײז "רעכאמלקעּפ, יד .דנאלסור ןיא ןבעל ןשידִיי ןקיטלַאמאד ןיא עִירָאגעטאק
 ןעועג ךָאד ןענַײז סָאװ ,ןילָאװ ןוא עִילָאדָאּפ ןיא גנונַײשרעד עלאמרָאנ ,עכעלטנייוועג אי
 -רעקפעה ןַײז ןיא ל"ביר רעד ךַאנ עסָאנראּפ רעד טָא ףא ךיז טגַאלק סע .ןטיבעג-ץענערג
 ןריפ-ץלַאה :לזאמ ןבָאה ףראד עמ ןכלעוו וצ ,לדנאה א טריפ רעלדנעה לעיוש 'ר ."טגעוו
 טסערפ זיולּב ןעוועטאר ןלעיוש יר ןענעק לאפ םענעבעגעג ןיא ,רעטעװ ןופ קיגנעהּפָא זיא
 .ךעסייּפ רעביא זיב ךיז ןטלאה ןלָאז סָאװ ,ייגש ןוא

 םורא ךיז ןרעמאלק סָאװ ,סעּפֹורג ַײרד עלא טדניבראפ סָאװ ,ןיוש רימ ןעעז טָא
 רעד ,טַײקרעכיז טינ עלאָיצַאס רעיײז זיא סע :םיסּפָאְמ ןוא ףליה םיא אב ןכוז ,ןבער םעד
 ןופ קיגנטהּפָא זיא ראדנער רעד .סעסָאנראפ ערעיײז ןופ ןדָאב רעקידלקאוו ןוא רעכאווש
 טבעל טנגעג יד סָאװ ,סיזירק רעשימָאנָאקע רעד ;רענַײז גנומיטש רעֶדעִי ןופ ,ץערָאּפ
 רערעװש ץלא טרעװ סע זא ,רע טעז שעִיי טימ ןוא ,סעסַאנראֿפ ענַײז טרענימראפ ,רעביא
 וװַאר'ס ,ןטסירק ןוא ןדִיי ,ןטנערוקנַאק ןיוש ןרעיול םורא ןוא ,עטאר יד ץערָאּפ םעד ןלָאצנַײא
 .(ו לימ ןַײז ,עמשטערק ןַײז ןעגנידסיוא ןליוו סָאװ ,ןדיי

 עקאט ,4 דנאב ,"טפירשטַײצ , ןיא טעברא סקָאטשמָאלָאה .ל ןשינעטלעהראפ יַד ָאטָא טרעדליש טעליוּב (}
 .סעסַײמ עשידיסכ ןופ רָאסעי ןפא



 יט 16

 עקיטסלָאמאּד רעקילדנעצ ךָאנ ןוא ,ךאז-לזאמ א םאטס זיא עסָאנראּפ סרעלגומש םעד
 שינעפרעדאב יד טײטשטנא יוזא .ןטפול רעד ןיא ןעגנָאהראפ ןענַײז סעסָאנראּפ עשידִיי
 ,רעּבערג סָאװ זא ,רעדנּוװ ןייק טינ ןוא ,םזיקידאצ ןיא ,עִיגָאלָאעדיא-םיסּפָאמ א ןיא
 ןרעסערג א ץלא ,םיקידאצ יד ןופ סעדָאטעמ יד ןרָאװעג ןענַײז סע רעשירעכאמרעדנּוװ
 ןּבָאה סָאװ ,סרעװאלסארב ןעמכאנ יד ,סנעמלאז-רעיינש יד .טאהעג יז ןבָאה גלָאפרעד
 ןענַײז ,םעטסיס ןשיקידאצ ןיא טַײקטריצילּפמָאק רעמ ,סעִינכור רעמ ןריפנַײרא טוװּורּפעג
 יד ןעװעג טמיטשאב ,ןעװעג טרעשאב זיא גלַָאפרעד רעסיורג רעד .ןרָאװעג קירעביא
 : .רערוגידאס יד ןוא רעליבָאנרעשט

 רעדיו ןוא .יורפ יד זיא סע :ןזיוהריפ עשיקידאצ יד ןָא טליפ טנעילק א ךָאנ ןוא
 . ןופ סָאװ ,טַײקרעכיז טינ רעלאיצָאס ןופ רעפסָאמטא רעצנאג רעד טימ ןדנוּבראפ סע זיא
 -ךעדיש ןוא -טעג רעד רעדָא ,עטעגעג יד רעדָא ,ענוגא יד זיא סע .סעדיסכ ךיז טזַײּפש ריא
 עקאט ןעמ טראפ ?ןטַײצ ענעי ךעדיש א יװ ,רעכיז רעקינייװ זיא סָאװ םערָאװ -- ןעיניא
 ןּבער םוצ ןַײרא טמוק סָאװ ,טנעילק רעטרעפ רעד ןוא ,ןבער םוצ םינַאיניא עלא יד טימ
 .(: ךעדיש א טכוז סָאװ ,עשורג א ,עלעכַאר עקאט זיא "טלעוו רעטראנעג ,, רעד ןיא

 רערעכעה רעד ןופ טפאשרענגעק רעד ןופ עביס יד ךיוא רָאלק ןיוש טרעװ טציא
 סעדִיסּכ ןגעק ףמאק ריא :גגוגעוואב רעשידיסכ רעד וצ עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ טכיש
 ריא טייטש טָאװ ,םוטרעגריב ןשידִיי םעניילק-לטימ ןוא םעניילק םעד ןגעק ףמאק רעד זיא
 -ענּפָא ןא ןגעק סאלק ןרעקראטש-לאיצָאס ןוא ןטלקיװטנא רעמ א ןופ ףמאק רעד ,געוװ ןיא
 ןגעק רָאטאדנערא ןסיורג ןופ ףמאק רעד זיא סע .גנולקיווטנא ןַײז טרעטש סָאװ ,םענענאטש
 ןוא רעכיָאס ןסיורג ןופ ,רעלגומש םעד ןגעק רעטרָאּפסקע ןסיורג ןופ ,ראדנער םעניילק
 וו .רעכיורבראפ םעד טקעריד טגרָאזאב סָאװ ,רעמערק םעניילק םעד ןגעק קישטאדדָאּפ
 טָא ןופ דלָארעה רעשיגַאלָאעדיא רעד עקאט דלעפנעסקא זיא ,ןעז רעטַײװ ךיוא ןלעװ רימ
 ,סעדיסכ וצ עניס ןַײז ךיז טמענ ןופרעד .עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ טכיש רערעכעה רעד
 ."עינָאלָאיצָאס ,-סעדיסכ ןַײז ןוא "םזילא;רעטאמ רעשייײכיטס, ןַײז טמאטש ןופרעד

 -טיױנ יד םיא טריטקיד רע .רעטַײװ ךָאנ ןדלעפנעסקא טריפ טקניטסניא-ןסאלק רעד
 ,ןוא ,גנוגעװאב רעשידיסכ רעד ןופ רעיילש ןשיטארקָאמעד םעד ןטַײרוצּפָארא טַײקידנעװ
 רעד ןיא טימ ןפיול סָאװ ,ןטכיש עכעלטַײהנײא טינ טַײװ לא;צָאס יד ןטלאּפש ,םורא יוזא
 -ראפ .ןדלעפנעסקא אב טלעפ עילידיא-עלאק-סעסַאנכאה עשיצערעפ יד .גנוגעוואב רעשידיסכ
 -לטנַײא-ןסאלק ערַאלק א טשרעה ףיוה סנבער ןפא ךיוא זא ,טזַײװרעד דלעפנעסקא ,טרעק
 -לצָאס ןייק ָאטינ .טיורב לקיטש ןבילוצ ןרעדנא ןטימ רענייא ןפמעק עפוג םידיסכ ןוא ,גנול
 םעד טנַײפ ןבָאה םיייבאר עשידיסכ ןוא ,גנונעוואב רעשידיסכ רעד ןיא םעלָאש רעלא
 -עגרעביא ןא רענַײז רעליבָאנרעשט עלעטָאמ וצ טמוק סע ןעװ .ןצּפאק םעד ,ןאמערָא
 זיא סעּפע, :קידאצ רעד סעאק טימ ּפָא ךיז טפור ,ןאמערָא ןא רעבָא ,דיסָאכ רענעבעג
 עצנאג יד זיא ,סָאװ .םינָאצּפאק עמאס ,עסַײמ א .ךיז ןּפעלש םינָאצּפאק סָאװ ,גָאט א טנַײה
 רּימ ןלוד ןוא ךימ ןלוד עמערָא עלא לָאמאטימ ,ןרָאװעג ןדנוושראפ עלאוויבינ טָאטש
 עלא ןסייה ךַײא לעװ ךיא ,ךַײא טייג .רימ וצ ןעמ טקיש וװָאז לָאקעװ אורָאצ לָאק .ּפָאק א
 רעטעּפש טעװ רעטיײרב .(ליּפש רעשיוא ןצּפאק) ."טינ רימ טלוד ןוא טייג ,עי .ןּפוטשסיורא
 .יקצעניל ןעלקיווטנא סעדיכס ןגעק טנעמוגרא ןקיזָאדמעד

 דלעפנעסקא ,ךעלדנע ,ךיז טימאב "גנורעלקפוא , רעזאושורוב רעד טימ םעקסעה ןיא
 זיא םיקידאצ ןיא ןּביױלג רעד .םזיקידאצ ןגעק ףמאק ןופ עזאב עשיייידיא יד ןרעטיירבראפ
 עטמערָאראפ יד טשרעהאּב טָאה סָאװ ,סקעלּפמָאק-ןבױלגרעבָא ןצנאג םעד ןופ לייט א זיולב
 זיא - ,םיקידאצ יד אב רָאנ טינ ןעמ טכוו סעפיומ םעד .ןסאמ עשידִיי עטרעטצניפראפ ןוא
 ןעמ טפור לַאמא ןוא ,רעכאנז םוצ ,רעדיײק םוצ ,רעטָאט םוצ ןעמ טייג ,קידאצ רעד ָאטינ
 יד ןופ לָאערָא-עשודק םעד ןסַײררעטנורא דלעפנעסקא ליװ ,םורא יוזא ,קיטַײצכַײלג ןדייב
 עקאט ויא וויטָאמ םעד ףא ןוא ,סרעכאנז עשידִיי טינ יד טימ יײז ןכַײלגסױא ,םיקידאצ
 יא ,עבער רעצינעציּפש רעד יא ןענַײז ןדלעהטּפיוה יד ּוװ ,"טלעוו עטראנעג, ןַײז טיובעג
 .ןיקדָאװ רעקיש רעד ,רעכאנז רעד

 רעד ןופ עזאב יד יװ ,םוטרעגריב-ןיילק ןשידיי ןופ טייקרעכיז טינ רעשימָאנָאקע רעד ףא קוק ןקיזָאדמעד (}
 ייר א ךיוא טריטוקסִיד ּבָאה ךיא ןכלעוו טימ ,רעניװ .מ 'כ םעד ךיא קנאדראפ ,עִיגָאלָאעדיא-םיקידַאצ רעשידיסכ
 ,ןפאש סדלעפנעסקא ןוֿפ סעמעלבָארּפ ערעדנא

, 
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 .גנורעדליש סדלעפנעסקא ןיא לטעטש ןיא ףמאקנסאלק רעד

 סדלעפנעסקא ןופ ךעטעש םעד קיטאמעט עשידיסכיטנא יד סיוא טינ טּפעש ךָאד ןוא
 -עטשעצ עשיגָאלָאעדיא ןַײז ןוא רעגייטש רעשידיסכ רעד ,סעדיסכ ןגעק ףמאק רעד .ןפאש

 ;יא עמעס עשידלעפנעסקא יד .( עמעט רערעטירב א ךאטא ןופ לייט א זיולב זיא גנור

 .לטעטש רענילָאװ-שילָאדַאּפ סָאד
 ."םראדצאלּפ, סדלעפנעסקא ןופ גנובַײרשאב א טימ ךיז טנפע "לכיטנרעטש, רעד

 סדלעפנעסקא טרירטסויליא סע .עטאטיצ עגנאל יד ןַײז לכױמ רענעײל רעד רימ לָאז
 ,גנאגוצ "ןשיגָאלָאיצָאס ,

 .לטע טש ןײל ק א טסיײה סָאד סָאװ ,סייוו ,ןלױּפ-שיסור רעזדנוא ןיא טינעג זיא סע רע;

 ךעלדִיי יד .דיראי א קיטנוז ןכָאװ ייװצ עלא זיא ָאד ,ךעלזַײה עכעלטע ןופ זיא לטעטש ןײלק א
 טסַײר סָאװ ,רענייא ָאד זיא ווָארעל ,עלָאמס טימ רעדָא קעז ףא ענדער טימ ,סעּוװט טיִמ ,ןפנארב טימ ןעלדנאה ;

 .דָיי רעטוג א ןרעוֶו וצ ךיז

 ערוש א ,!בוטש א טסיײה זױה א) ןבוטש עטיובעג טרעדנוה רָאּפ א ָאד זיא סע ּוװ טסײה טָאט ש א
 סָאװ ,עכעלטע ,סרעמערק עכַײר עכעלטע ,רעשיוא רעסיורג רענעמוקעגפוא ןא רענייא זיִא ָאד ,ןטיילק עטרעומעג
 סָאװ ,םינָאפלאכ עסיורג ,דארדָאּפ טימ ןוא קינָאה טימ ,סקאװ טימ ,ןזָאה טימ סנטאמוא עסאמ ,דלעפ ןעלדנאה
 סעראדנערא עכַײר טימ ןעלדנַאה לייט א ןוא ,ךאווער יצָאכ ףא טלעג סרעשיוא ןסיורג םעד טימ לייט א ןעלדנָאה
 טָאטש יד רעק םיא וצ ,ףױה ןַײז טימ (ראס רעד) ץערָאּפ א ָאד זיא ט ָא ט ש אזא ןיא .טָאטש רעד םורא ןופ טלעג
 רעדָא ,עדנערא-טָאטש יד טלאה ,ףיוה ןיא ועשָאכ זא רענייא .(לסילש א ןעמ טפור סָאר) רעֿפרעד ןעצ א ןוא
 ןאטיּפאק םעד אב לָאכעװ לָאק זיא סָאװ ,ףיקאט א רענייא ָאד זיא טָאטש אזא ןיא .וצרעד לסילש ןצנאג םעד עקאט
 סעדנָאס יד אב לָאהָאק טימ ןוא טָאטש רעד טימ ךיז טגָאי סָאװ ,סעקיולכאמלאב א ָאד זִיא טָאטש אזא ןיא .קינווארּפס
 רעשידיסכ א ,דַיי רעטוג א ,(דאס רעד) ץערָאּפ רעד ךיז טע-אטס טָאטש אזא ןיא .ןיירא עינרעבוג רעד ןיא זיב עליפא ןוא
 ;דעמ ראַפ ןוא ריב ראפ ,ןֿפנארב ראפ ןעמ טזיײל ,םיא וצ ןרָאפ ןדַיי סָאװ ,םעד ךרוד לַײװ ,ןעניווװ ָאד לָאז עבער
 ,רעקנעשנַײװ א ָאד זיא טָאטש אזא ןיא .עסָאנכאה רעמ רע טָאה ,טָאטש רעד ןופ ץערָאּפ םוצ ץלא רעק סָאד
 ענעדִיי א ןוא רענעגושעמ א ,רעטקאפ א ,ןזאכ רעקיטנַײה א ןֹוא ןזאכ ףענעזעוװעג א ,רעטקָאד א ןוא רעכאמרעגייז א
 ,עשידאק ערוועכ א ,םיטָאיאכ ערוועכ א ָאד זיא טָאטש אזא ןיא .רעוװואס א ןוא םיסָאמאש ,לָאהָאק ,ענוגא ןא
 לָאמא ,שערדעמסעּב א ןוא לוש א ָאד זיא טָאטש אזא ןיא ,םירָאסאכ סעלימג ערוועכ א ןוא סעַײנשימ ערוועכ א
 .לביטש-םידיסכ א רֹעדָא ,לזַײלק א וצרעד ךָאנ

 רע זיא ,"ל טע ט ש? טָאטש יד ןפור לָאז רע ,טרָאװ א טימ ןּפאכסיורא ךיז לָאז רעצעמע םעלָאשעוװסאּכ
 ,קינעײדרעסָאכ א רעדָא ,םינָאּפסעזא טָאטש א רערָא

 יד ץוכ ןרעױמ עכעלטע ןוא םיטאבעלאב טנזױט רָאּפ א ָאד זיא סע ּוװ ,טסײה טָאטש עס ױרג א
 רעד ןופ םענייא טָאה ְרע זא ,רעכעלטיא ךיז טמיראב ָאד ,שְדעדנא סעּפע רָאג ןַױש זיא סָאד ,ןבוטש עטיובעג
 ןיא ןָאק רעװ ,ןבעל'כ ,ָאי .דמערפ א ראפ ןטלאהעג םיא טָאה רע לַײװ ,םעכיילא םעלָאש ןבעגעג סאג רערעדנא
 ."טינ ןפיוא םושעב ייז ןָאק עמ סָאװ ,סעָאמזוג ָאד זיא סע ,רעגיה א זיא רעד בא ןענעקרעד טָאטש רעסיורג אזא

 ןיילק א ,םיװּושִיי עשיטָאטש ןּפיט ַײר ד דלעפנעסקא ָאד טבַײרשאב ,ןעעז רימ יו
 ;ןסייהעג ייז ןטלָאװ ןשָאל ןקיטנַײה רעזדנוא ףא .טָאטש עסיורג א ןוא טָאטש א ,לטעטש
 םעניילק םעד) וועשִיי םעד זא ,ףוא טלאפ רעטַײװ ןוא .טָאטש א ןוא לטעטש א ,װעשִיי א
 סָאװ ,סערוש 6 --טָאטש רעסיורג רעד ,סערוש ַײרד םיוק דלעפנעסקא טעמדיו (לטעטש
 ןופ גנובַײרשאב עטריזילאטעד א רעייז טמוק ןגעקאד .טָאדקענא ןא טמענראפ יז ןופ ריפ
 -לאיצָאס יד ךעלכאזטּפיוה ,ןעעז רימ יװ ,טריסערעטניא ןדלעפנעסקא .לטעטש ןסיורגלטימ
 -ימָאנָאקע רעד ןגעוװ ףירגאב ןרָאלק א ןיוש ןבָאה רימ .לטעטש ןופ רוטקורטס עשימָאנָאקע
 -ןסאלק יד ןיוש ןעעז ריִמ ,רעטנאסערעטניא ךָאנ זיא סע סָאװ ןוא ,לטעטש ןופ עזאב רעש
 --עַיזאושזרוב-סיורג יד :ּפָארא וביוא ןופ עקאט טייג גנובַײרשַאב יד .לטעטש ןיא גנוריּפורג
 ;ןעדנערא-טָאטש יד ךיוא וװָאר'ס טלאה רע סָאװ ,רעשיוא רעסיורג רענעמוקעגפוא רעד
 ןטעברא סָאװ ,סינָאפלאכ ,רעלדנעה ןוא ,רעמערק עכַײר עכעלטע --עלזאושזרוב עלעטימ
 עניילק -- שעדיוק-יילק ןוא סבעלפ --םוטרעגריבניילק ,ךעלדנע ;טלעג סריווג .ןסיורג ןטימ
 .וװ .א .א םיסָאמאש ,םינָאזאכ ,רעקנעשנַײװ ,סעכָאלעמלאב ,רעמערק

 םעד ךעלסילשסיוא טאמיק טליג גנובַײרשאב סדלעפנעסקא סָאװ ,לאפוצ ןייק טינ
 ןופ ןעגנורעדָאפ-עִיציזָאּפמָאק יד ךרוד ןפורעגסיורא רָאנ טינ זיא סע' .לטעטש ןלעטימ
 ןוא עִילָאּפָאיַאהיָאל - ךעלטעטש יײוװצ עכלעזא ןיא עקאט רָאפ טמוק סָאװ ,"לכיטנרעטש;
 סדלעפנעסקא ןופ עיצקא יד ךיוא רָאפ טמוק .לטעטש ּפיט ןקיבלעזמעד .ןיא .שזובישזעמ
 ,עִילָאּפָאיאהיָאל טימ שיטנעדלא רוטקורטס רעשימָאנָאקע רעד טול זיא עלאוויבינ .סעמארד

 ןא יװ זיולב ןלעטשוצרָאפ ךיז טריסערעטניראפ דלעפנעסקא זיא טכאמ רעד וצ סעשָאקאב יד ןיא ,וועגא (}
 .רעבַײרש ןשידיסכיטנא
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 יד ןיא ךערענא ןבירשעג ,סדלעפנעסקא קרעװ עשידִיי ענעגנאגרעד 5 יד .שזובישזעמ טימ
 -ילָאװ שילָאדָאּפ םעד ןופ לֹווְג םעד ןופ סיורא טינ ןעייג ,ןרָאי רעקיצרעפ ןוא רעקיסַײרד
 עקידרעטעּפש יד ןיא זא ,ןַײז ןעק סע ,ןטולכאל טלעפ טָאטש עסיורג יד .לטעטש ןשינ
 יד ;סעַײר ףורעד ןאראפ .ןרָאװעג רעטיירב ןפאש סדלעפנעסקא ןופ טנװַײל רעד זיא ןרָאי
 .קרעװ א ,סעדָא ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,גנולייצרעד עשיסור יד ,ןענאמָאר-זָאלב-לישז ייווצ
 ."דיראי רעוועשטידראב,

 עטסיל עשיטאמעכס ןימ א טיג "לכיטנרעטש , םוצ ריפגַײרא רעטריטיצ סָאװ רָאנ רעד
 װָאר'ס זיא סָאװ ,ריוג רענעמוקעגפוא רעד .ןשזאנַאסרעּפ סדלעפנעסקא עלא טאמיק ןופ
 ןוא "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ,'ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןיא טרירוניפ ,ראס םאב וװעשַאכ
 ןאמ, ןוא "טורקער, ןיא ,'ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןיא עפוג ראס רעד ;'בַײװ ןוא ןאמ,
 סרעשיוא ןטימ ןעלדנאה סָאװ ,רעלדנעה ןוא םינָאפלאכ יד ;(טקעריד טינ ,סעמע) "ּבַײװ ןוא
 -- רעלדנעה ןוא רעמערק עלעטימ יד ;"טורקער, ןוא "ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןיא -- טלעג
 ַײרד ןיא - ןדִיי עטוג יד ;';כיטנרעטש, ןיא -- סעקישטארדָאּפ יד ;קרעװ עלא ןיא טאמיק
 ןוא "לכיטנרעטש , ,"טורקער, ןיא ,'ליּפש רעשיוא ןצּפאק , ןיא --רעקנעשנַײװ רעד ;קרעװ
 ןאמ , ןיא --סעכָאלעמלאּב ;'לכיטנרעטש, ןיא -- רענעגושעמ-טָאטש רעד ;"בַײװ ןוא ןאמ,
 סדלעפנעסקא ןיא יוװ ,סעִירַאגעטאק רעמ עטסיל רעד ןיא ןאראפ ,טרעקראפ ."בַײװ ןוא
 -נעסקא ןופ טינשסיוא םעניילק א זױלב ,טגָאזעג יוװ ,רעבָא ךָאד ןענעק רימ ;קרעװ 5
 : .קרעו סדלעפ

 ןצפאק, עמארד רעד ןיא טשרעוצ ךיז רימ ןענעקאב לטעטש סדלעפנעסקא טימ
 יז .ןטלאטשעג 9 םיוק טימ ,ןטקא ייװצ ןיא עסעיּפ עניילק א זיא סע ."ליּפש רעשיוא
 רעשיליוּפ רעד למערווא -- לטעטש ןופ רעשיוא רעד :סעירָאגעטאק ַײרד ןיא ןַײא ךיז ןלייט
 רעליבָאנרעשט עלעטַאמ ,עבער רעַײז ןוא םידיסכ-רעגריבניילק ןפיט 4 ,עכַאּפשימ ןַײז ןוא
 ןיא טַײצ עצרוק א ףא ּפָארא טמוק רע ,עלָאר עשידָאזיּפע ןא רעבָא ָאד טליּפש סָאװ)
 ןָא טגָאז עסעיּפ רעד ןופ לטיט רעד .עװָאשכאמ-לאב ןרא ,ליקסאמ רעגנוי א ןוא ,(לטעטש
 םעד ןיא .טרָא ןַײז טמענראפ ןצּפאק א ןוא ,ןצּפאק א טרעװ רעשיוא ןא :טלאהניא רִיא
 ןוא ףורא טגַײטש רעטייװצ א ,ענערא רעד ןופ ּפָארא טײג סאלק ןייא :סע טַײטאב לאפ
 סָאװ ,טקאפ םעד ןיא ליפש-לאפוצ רעדנילב ןייק טינ טקעטש סע .ץאלפ ןַײז טמענראפ
 -נגנוי ןשיליקסאמ ןופ דעסעכ םוצ ןעמוקנָא זומ ןוא סערישא עצנאג ןַײז טרילראפ למערווא
 רלעפנעסקא ,טרעקראפ .טכאמעג לטאוועמ קראטש יוװא רעִירפ טָאה רֶע ןכלעוו ,ןרא ןאמ
 טּפעלק יז זא ,ךאז-לאפוצ א זיא סערישא סלמערווא זא ,ןוַײװרעד וצ טריסערעטנירָאפ זיא
 למערווא זיא לדניווש א ךרוד .גנוי ןבָארג םעד ,רעמערק ןקידמעשוגעמ םעד טָא וצ טַינ ךיז
 ןוא סע רע טרילראפ ,טקעדעגפוא טרעװ לדניוש רעד ןעװ ,סערישא ןַײז וצ ןעמוקעג
 ןעלדנאה וצ יװ ,טינ סייװ רעשיוא רעטבערגראפ רעד .ןטייק ןיא טדימשעג עליפא טרעוו
 -ײס טלָאװ רע ;לעִיצנאניפ ךיוא קילעטשרעטניה םעד בילוצ טרעוו ןוא ,טאטש ןריפ וצ יו
 -ליש זייב .ןרַאװעג טקעדטנא טינ טלָאװ לדניוש רעד ןעװ עליפא ,ןעגנאגעגרעטנוא יו
 :רעשיוא םענעמוקעגפוא םעד ןופ גנוריפ-זיוה יד ,טפאשטריוו יד ךיוא דלעפנעסקא טרעד
 .טײג סָאװ ,סבָארג א ,עדָאמ רעטלא רעד ןופ עפאש רעד ןיא טגנעה לרעגייז ןרעבליז א;
 ..."ךעלעשיק ענעציצ ענעשאוועג טינ לָאמניײק ,עטלא 3, ףא טּפָאלש רעשיוא רעד .."טשינ
 זיא שיט רעבלאה רערעדנא רעד ,ךעטשיט בָארג קיטיוק א טימ טיירגעג זיא שיט רעד;
 עטָאלב טימ ןטָארטעגנָא רָאנ ,רעטערּב טימ טריקירבעג זיא, בוטש יד ..."ןסָאגעגנָא ,סאנ
 ךיז ןעק עמ זא ,ךיוה יוזא רָאנ ,ןעלגיּפש 2 ןעגנעה ןַײרא זיוה ןיא , ..."טנקירטראפ ןוא
 עקילעפוצ א זיא סע רַאנ ,עדנערא-טָאטש יד טלאה למערװא ..."ייז ןיא ןעלגיּפשנָא טינ
 לדניווש ךרוד זיא טָאװ ,רעמערק רעלעטימ א סָאד זיא ךָאט ןיא ;םָארק ןַײז וצ שינעפעשטוצ
 ןענעגעגאב רעשיוא םעד .רעשיוא ןסיורג א ןיא ,טכיש רערעכעה א ןיא ןעגנורּפשעגפורא
 רע רעכלעװ ןיא ,עירעפירעּפ רענעי טימ טלגנירענמורא ,קראמ ןפא טשרעוצ עקאט רימ
 םיקָאלאכ 2 ,טלעג סלמערווא טימ טלדנאה סָאװ ,ןפלאכ א ,רעצראווש רעד עּפיל :(1 טריגער
 יא סע ;םיא טבַײלב קעליכ ןייא זיולב ןוא ,טסילאטיּפאק םעד ףעטוש ןַײז ּפָא רע טיג
 זיא ּפיט רעטייוצ א .ןעלמערוא אֹּב "שטנעמ, א ,רעטלעטשעגנָא רעקידענכינ א ,ָאזלא
 ראפ ,"ןרעיוא ןוא ןגיוא, ענַײז ,לטעשש ןיא רעייטשרָאפ סנבער םעד ,סדיגאמ םעד ךעיונ

 ו

 (םיכוריש ןיא טייטש עטצעל יד) רעטכָאט ןוא בַײװ ןַײז ,רעשיוא ןקידלטעטשניילק ןטימ ענעצס-קראמ יד (
 ."רעבערגדלָאג , סמעכיילאמעלָאש ןופ טקא ןטשרע ןפא ךפורעגּפָא רעשפע ךיז טָאה
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 ךעיונ ,ָאיא , :טגָאז ןיילא ךעיונ יװ ,םעוָאװ .רעשיוא רעד ךעלסיבוצ ךיוא טרעטיצ'ס ןכלעוו
 -גיײװ א דיסָאכ א זיא רעטירד א ...ןזייב וצ יא ,ןטוג וצ יא ץינוצ טמֹוק סדיגאמ םעד |

 רעד לעימכארעי זיא רעטרעפ א ןעירב עסעִימ ענעגָארטעצ א ,טולּפ םִיאכ ,רעקנעש
 םעד טימ ךיז טערָאּפ סָאװ ,דיי א, ,שעדיוק-יילק יד ןופ שטנעמ-טפול א ךָאנ ,קינוועריײא
 שיטאטס ,ָאזלא ,ןילק א .ץלא ןיוש זיא סָאד .סעװַאדענ טלמאז ןוא "טָאטש ןיא ווערייא
 טסיײה סָאװ ,טנװַײל ןרעסערג םעד ןופ ,עמעט רערעסערג רעד ןופ טינשסיוא א ,דליב
 : ."לטעטש,

 ןטלאטשעג טימ טעװעקיּפעגנָא ,טרעקלעפאב טכידעג ןענַײז סדלעפנעסקא ןכאז ערעדנא
 ףמאק-עגירטניא ןא קיפונביוא ךיז טמוקאב סע .ָאטינ ץלא סָאד זיא ָאד .עסאמ םאטס ןוא
 ,ןעלמערווא ןופ עדנערא ןוא עקסאל סצערַאּפ םעד םורא ףמאק רעד ,ןשטנעמ ענלצנייא ןשיווצ
 ,לָאהַאק .קורדנַײא רעקיפונביוא ןא זיולב רעבָא זיא סע .עווָאשכאמ-לאב ןרא ןוא טולּפ םִיאכ
 למערװװא יו ,ןשטנעמ עכלעזא ןופ טנעמורטסניא רעכעלטפאשלעזעג רעד ,עִיצאזינאגרַא יד
 רעשיּפיט רעד למערווא זיא ךָאד ןוא .טנָאמרעד טינ טרעװ ,טינ טרירוגיפ ,רעשילוּפ רעד
 רע טָארד טַײל עגנוי עטרעלקעגפוא יד ."ענלאהאק, רעשיּפיט רעד ,ףיקאט רעשלָאהָאק
 טוג ןזָאל ךיא לעװ רעגָאװש סמִיאכ, :טָאטש ןופ ןפראווסיורא טימ ,ץימש טימ קידסעפיקט
 זומ ןצּפאק םעד ,ץעגייש םעד, ..."סע ןעמ טסייה יװ ןלופ א עדנערא רעד ןיא ןסַײמשּפָא
 םעד טנַײפ טָאה עסאמ יד ..."ןבַײרטסיױרא עקאט ,ןבַײרטסיױרא טעשָאּפ ןוא ןסַײמשּפָא ןעמ
 ,ךַײא טלָאמ ,לייט א, זא ,ןעמ טלייצרעד ,ךארק ןַײז טמוק'ס ןעװ ןוא ,ףיקאט םעד ,קינלאהאק

 רעד עשאנעמ טגַאועג סטָאה ,ערָאּפאק ענייר ,ענײש א .טכאלעג ןבָאה ןוא עַאנאה ןבַאה |

 ןייק ָאטינ .סערוש יד ןשיװצ ךיז טנעייל ץלא סָאד ּרעבָא ..."רעצימע ךָאנ ןוא ,רעניילק
 ֹּ .ךירטש רעלאיצַאס רערעטיירב

 ןיא טנעמעלע ןשידיסכ םעד ןופ גנורעדליש יד :עסעיּפ יד טגָאמראפ טעמעט ייווצ
 רעלעטימ רעד קידנליװטינ-קידנליוו טימ טייג ייז טימ סָאװ ,םוטרעגריּבניילק סָאד ,לטעטש
 -רעשיוא-ןצּפאק סָאד , :עמעט-טּפיוה יד ןוא ,רעשיוא רענעמוקעגפוא רעד ,למערווא ,רעגריב
 -ָאנָאקע ןטנוזעג ןייק טינ טָאה םוטכַײר ןַײז לַײװ ,טלאפ ,טגָאזעג יו ,רעשיוא רעד ."ליּפש
 למערוװא ןוא .דעסעכ רעשיצירּפ רעד -- רעלאדָאעפ-ןייר א ןיא רָאסעי ןַײז .דָאסעי ןשימ
 ."ןכערבעצ ךעוטָאּב ןטסערג םעד ןעק ץעֹוָאּפ א, ;טַײקרעטיב טימ טגָאז רעשילוּפ רעד
 ,טבערגראפ זיא רע .טַײצ רעַײנ רעד וצ טסאּפעגוצ טינ זיא רע לַײװ ,ךיוא טלאפ רע
 ,ערטיכ זיא ,קינײװ טילטשראפ רע ,עטרעלקעגפוא ַײס ,םידמָאל ַײס טסאה ,קידמעשוגעמ
 ןוא ,"רעגולק ןרא, ,"עווָאשכאמ-לאּב ןרָא שעריאי ןַײז טסייה ראפרעד .גולק טינ רעבָא
 ,עיזאושזרוב רעקידנבערטשפורא רעד ןופ ,ןדִיי אב סאלק םעַײנ ןופ רעייטשרָאפ רעד זיא רע
 .סעדיוסעי ענרעדָאמ ףא ךיז טלקיווטנא סָאװ

 -בלאה ןטימ ןדנובראפ ץלא ךָאנ ןעוװעג שירָאטסיה ןזיא בײהנָא ןוא םיקפוא ריא
 ,עמארד רעטייווצ רעד ןיא .ץערַאּפ םעד ,רעיײטשרָאפ ןַײז ןוא םעטסיס-טפאשטריוו ןלָאדָאעּפ
 ּפָא ךיז טלייט רעגולק ןרא יװ ,ןעז רעבָא ןיוש רימ ןלעװ ,"טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא
 טלאה "ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןיא .עשראוו טימ לדנאה ןסיורג םענעגייא ןא טריפ- ,ץערָאּפ ןופ
 ?דלעה םעד טָא ןופ ףעצראּפ רעד זיא סָאװ .ביײהנָא םאב רעגולק ןרא  ךָאנ

 רעבַײרש א ,ןדמאל א וצרעד זיא ןוא ,סעניושעל ןַאק סָאװ ,ןאמ רעגנוי א, זיא סע
 ,רעטבילעג ןַײז ,ןעלערעּפ וצ דיל א סנַײז ןופ ."ראס םאב װעשַאכ ןוא ,רעגולק א ןוא
 זיא סע .עִיפארגָאיּב ןַײז ךיז רימ ןסיורעד ,ןשילױּפ םעד למערווא ןופ רעטכָאט רעד
 ,(1 לוש רענרעדָאמ א ןיא עשראוו ןיא טנרעלעג טָאה ,ןטכיש עמערָא ןֹופ טמאטש ,םעסָאי א
 -יושעל יד .רעדניק ענַײז ןופ רעִיצרעד א ראפ ץערָאּפ רעד ןעמונעג םיא טָאה ןטרָאד ןופי
 .(שטַײד ךיוא םאטסאנימ ןוא) שיזיוצנארפ ,שיליוּפ ,סיוא טזַײװ ,ןענַײז ,ןעק רע סָאװ ,סענ
 עשידיגענ ןשיװצ-- טכיש רעטמיטשאב א ןיא זיולב רעבָא -- עלָאקסאה טיירּפשראפ רע
 -עוואב-עלַאקסאה רעד ןופ ןערדאק יד ,גנולעטשרָאפ ןַײז טול ,ןענַײז סָאד .טַײל-עגנוי
 ןרא "טסילאעדיא, רעד רעבָא ,ןבראפ עטסקיטכיל יד ןיא רָאפ םיא טלעטש דלעפנעסקא .גנוג
 ,ןעייטש רימ , :רע טבַײרש ווירב ןטנָאמרעד ןיא .ןלאעדיא עטערקנָאק ץנאג ךיוא טָאה רעגולק
 וצ ןטוג םעלא ףא טכער א בָאה ךיא ,ןפָא טלעװ רעד ןופ ןקילג עלא ,םעשאה ךערָאב

 .ןדלָאהדנעגוט ךרוד 1819 ןיא טשרע ןרָאװעג טעדנירגעג לוש עשידִיי ענרעדָאמ א זיא עשראוו ןיא (
 .סדלעפנעסקא םזינָארכאנא ןא'ְךָאנ סע זיא רעשפע ןוא ?לוש רעשיליוּפ יא ןיא ןעגנאגעג רעגולק ןרא זיא רעשפע
 .(1818 רָאפ ךָאד טמוק עסעיּפ רעד ןופ עִיצקא יד)
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 םיא טרעװ סָאװ ,ראס םאב עדנערא יד זיא סָאד - ,טלעװ רעד ןופ ןקילג יד .(ו "ןפָאה
 סלמערווא טימ ענעסאכ טָאה רע סיײב ןוא ,ןעלמערווא ןופ עלָאּפאמ רעד ךָאנ ןעקנָאשעג
 .רעטכָאט

 ,עיצאטיגא ןַײז ןופ ַײס ,דלעה ןלאעדיא סדלעפנעסקא ןופ ַײס סוהעמ רעלאיצָאס רעד
 עִירַאעט יד טבַײלב ּוװ .רָאלק ,ָאזלא ,זיא ,ךעלדניז עשידיגענ יד וצ טעדנעוװעג זיא סָאװ
 ךיז טָאה סָאװ ,עלַאקסאה רעד ןופ רעטקאראכ ןשיטארקָאמעד קידרעדייסעק םעד ןגעוו
 .6 ?ןעניז ןיא טאהעג יז ןוא ןסאמסקלָאפ יד וצ טעדנעוװעג דימָאט טשרעמיולקימ

 עיזאושזרוב עלעטימע יד :לטעטש ןיא ןסאלק ייווצ זיולּב לַײװרעד ,ָאזלא ,ןעעז רימ
 .סעדיסכ זיא עיגָאלָאדיא ןַײז סָאװ ,םוטרעגריב-ןיילק סָאד ןוא (רעשיליוּפ רעד למערווא)
 -אלקעד ,ןָא טשרע ךיז טנכייצ -- עיזאושזרובסיורג עקידנעמוקפוא יד-- סאלק רעטירד רער
 רעד ןיא ."ןפָא ריא ןעייטש טלעװ רעד ןופ ןקילג עלא, זא ,םעד ןגעװו טשרע טרימ
 רָאי 9 רָאפ טמוק גנולדנאה ריא סָאװ ,"'טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא ,עסעיפ רעטייווצ
 ןרעטירב א ךאסא ןיא ןבעגעג ?טעטש ןופ רוטקורטס עקאיצָאס יד ןיוש זיא ,רעטעּפש
 .רעגולק ןרא ןופ ןלאזקיש עקידרעטַײװ יד ןופ עטכישעג יד ןעניפעג ָאד ןלעוװ רימ .םענראפ
 -עגּפָא טרעװ ,טַײז א ןָא טלעטשעגקעװא טרעװ רעגולק ןרא ןופ עטכישעג יד ךיוא רעבַא
 ענישטורקער רעד ןגעװ זאקוא רעד :שינעעשעג רעשירָאטסיה רעקיטכיו א ךרוד טּפוטש
 ןקילייטאב ךיז ןפראד ןדִיי ךיוא זא ,םעד ןגעוו זאקוא סנטשרע םעד ַײלָאקינ .1827 רָאי ןופ
 ןוא לטעטש ןיא ,עבמָאב א יװ ,ּפָארא טלאפ ,ןטורקער ןבעג ןוא טכילפ-רעטילימ רעד ןיא
 טינ .ןעגנוריּפורג ןוא ןסאלק ענעדיישראפ יד ןופ ףמאק ןטסכעלטפאשנדייל םעד סיורא טפור
 רעד ךרוד רָאנ ,ןבָאה ?יו ףיטש יװ ,עסעיּפ יד קיטכיוו זיא "וויטָאמ-רעגריב , ריא ךרוד
 עוויוס רעשידִיי רעד ןיא סעכיוק-ןסאלק יד ןופ גנוריּפורג רעד ןופ גנורעדליש רעַײרטעג
 .םיא םורא ףוא טרעקאלפ סָאװ ,ףמאק-ןסאלק ןופ ןוא "זאקוא, ןופ טנעמָאמ םוצ

 רעשיוא ןצּפאק ,, ןיא ."לָאהַאק, רעד ץאלּפ ןטשרע ןפא סיורא ָאד ךיז טקור ,ךעלריטאנ
 ךָאנ טָאה לָאהָאק ,ןשיליוּפ םעד למערווא ,"קינלאהאק, א זיולּב ןעזעג רימ ןבָאה "ליּפש
 ."לָאהָאק, ןופ גנוציז א טימ ךיז טנפע ןגעקאד "טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד, .טרירוגיפ טינ

 טַײז א ןָא שפיה עיזאושזרוב עכעלגעמראפ עשידִיי יד ןיוש טייטש 1827 רָאי םוצ
 ;"םירכָאס, :סעכַײש ןייק טינ ריא וצ טָאה ענישטורקער רעד ןגעוו זאקוא רעד .לָאהָאק ןופ
 ענישטורקער רעד ןופ ןענַײז ,עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ טכיש רעכעלגעמראפ רעד .ה .ד
 -סיוא ,גנוריגער רעד ןופ סעסאק יד ןיא טקעריד ןיוש םירכָאס יד ןלָאצ ןרעַײטש .טַײרּפאּב
 ןרָאװעג ןסירטצ טינ ץלא ךָאנ זיא ,טַײז רעדנא רער ןופ .לָאהָאק ןרעביא געוו םעד קידנדַײמ
 יד ראפ ןרעַײטש ןלַאצ ייז :לָאהָאק טימ "םירכַאס, יד ןופ דנובנעמאזוצ רעד קיטליגדנע
 לָאהַאק ,עקבָארַאק רעד ןיא ךיז ןקיליטאב ,עליהעק רעד ןופ ןסעכראטציה עכעלרעניא
  ,ןרעַײטש; ןופ טסאל ןַײז ןיא לײטנַא ןרעסערג א וצ סעקינעדליג יד ןעֶיצוצ ךיוא טבערטש
 יד .םירכָאס יד דאצימ ףמאק ןטרעטיבראפ א ןוא ןטסעטָארּפ עפראש סיורא טפור סָאװ
 -דנע יד זא ,קידנבָאה עריומ ,רעבָא ווָאר'ס ,גנולעטש ערָאלק רָאג ןייק טינ טָאה גנוריגער
 יד ןרעסערגראפ טעװ לָאהַאק ןופ ןטסאל יד ןופ סעקינעדליג יד ןופ גנּוײרפאב עקיטליג
 ןוא םירכָאס עשידִיי יד, זא ,טקנופדנאטש םעד יז טרילומרָאפ ,"סעקמָיָאדעינ,; עשידִיי
 טלעטש גנוריגער יד .ה .ד ,"טפאשלעזעג ןייא ענומע רעייז טול רָאפ ןלעטש סענאשטשעימ
 -אשטשעימ , יד דנאטשרעדיוו ןפראש א ךיוא טלעטש לָאהָאק .לָאהָאק ןופ טַײז רעד ףא ךיז
 שידירוי ,רעשיטסילאֹוד רעד ָאטָא .םירכָאס ןופ דנאטש ןיא ןייגרעבירא ןליוװ סָאװ ,"סענ
 יד ןופ ךָאנ ךיז טיצ עיזאושזרוב רעשידִיי רעכעלגעמראפ רעד ןופ דנאטשוצ רערָאלק טינ
 ךיז ןבַײרשראפ וצ טכער סָאד ןעמוקעב ןדִיי ןעוו ,1180--81 טניז ,2 ענירעטאקעי ןופ ןטַײצ
 רעד ןגעק ףמאק ןפראש א לָאהָאק ןָא טביוה ןאד ןיוש ."םירכָאס, ןופ דנאטש םעד ןיא
 ןכָאצינ א ןטַײטאב 1804 ןוא 1186 ןופ ןעגנומיטשאב יד ;'םירכָאס, יד ןופ עיצאּפיצנאמע
 .וזא .לָאֵהָאק ןופ עלָאּפאמ א-- ןלױּפנױרק ןיא לָאהָאק לטָאב טרעװ 1821-:22 ;לָאהָאק ןופ

 ,ןצּפאק א וטסיכ,, ;ןעמארג ןיא ןשילױּפ םעד למערווא ןופ דייר יד ךיוא ןעיײג עקילּפער ןייא ןיא ,וועגא (}
 "ןבַײרש , :ןעמארג עכלעזא ןעײג רעטַײװ ..."ץערעש א ןעוועג טסיב וד זא, ,ךיד ְךָאד ןעק ךיא ,ץערעכערעד בָאה
 ןוא 'עוװָאשכאמ-לאב, ,'עקסאל" ןוא "עקסאט, ,'רעקיד, ןוא ?רעקירעד, ,"ּפעלק , .ןוא "פעק , ,"ןבַײלקע ןוא
 1 .?עוװָאדעג;

 "ןרעטש , ןיא "רוטארעטיל עשידִיי ערעטלע יד, עיטאמָאטסערכ ספיטש ףא עיזנעצער ןַײמ .לגרפ (2
 .1930 ,1 ,קסנימ
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 טָא ןיא לָאהָאק ןופ סעניוכצינ ןוא סעלָאּפאמ ןופ טייק א רעקילדנעצרַאי עגנאל ךיז טיצ
 ןופ גנוזָאל-טּפױה רעד זיא טַײצ רעצנאג רעד ןופ ךעשעמ ןיא ןוא ,עגארּפ רעקיטכיװ רעד
 .גנוטכינראפ ןַײז ,לָאהָאק ןופ עיצאדיווקיל יד ---עיזאושזרוב רעכעלגעמראפ רעשידִיי רעד
 חעלָאמ ןופ שריה וועקנאי טנאקירּבאפ רעכַײר רעד טפמעק טרעדנוהרָאי ןט-18 ףָאס ןיוש
 ןּפאשּפָא ןרעדָאפ ךעלטַײד ;לָאהָאק ןגעק (םיליקסאמ רעלסערב זַײרק םעד ןופ טמאטש רע)

 -נארָאמעמ ערעייז ןיא (1830--33) ןיגייפ ןוא (1820) שטיוועקראמ .סעקישטאדדָאּפ יד לָאהָאק
 ןפמאק עשינאזיטראּפ סעליהעק ענלצנייא יד ןיא רָאפ ןעמוק קיטַײצכַײלג .גנוריגער רעד וצ סמוד
 -עקראמ ןופ ןעגנוניימ יד .לָאהָאק ןגעק ,סעקינעדליג יד ןופ ,עיזאושזרוב רעַײנ רעד ןופ
 דָארג גנוניימ יד זיא סָאד --טנאסערעטניא סרעדנוזאב זדנוא ראפ ןענַײז ןיגייּפ ןוא שטיװ
 רעקיבלעזרעד ןופ עליפא -- ןטסטנעָאנ םוצ טייטש דלעפנעסקא רעכלעוו וצ ,טכיש רענעי ןופ
 .סעקישטאדרדָאּפ ןופ -- עִיסעּפָארּפ

 -ושזרוב-סיורג רעשידִיי רעד ןופ דנאטשוצ ןשידירוי םעד ןופ טַײקיטַײזלּפָאט יד טָא
 (!עסעיפ רעד ןיא טמענראפ רעגולק ןרא סָאװ ,עִיציזָאּפ רעד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש עיזא
 .ראס םאִב װעשָאכ ץלא ךָאנ זיא רע .ןסקאוועגסיוא ןרא זיא רָאי 9 יד ןופ ךעשעמ ןיא
 ןא טָאה ןרא .רעטױר רעד סעכניּפ :רערעדנא ןא רעבָא ןיוש טריפ עדנערא-טָאטש יד
 רעד ןופ ןקילג עלֶא, .עשראוו ןייק ןסקָא טימ טלדנאה רע -- טפעשעג ןסיורג םענעגייא
 ץנאג סע ןענַײז ךָאט ןיא .טריזילאער ןיוש ןענַײז ,טפָאהעג טָאה רע עכלעו ףא ,"טלעוו
 זיא יצ .טינ סע טקרעמאב דלעפנעסקא רעטרעטסַײגאב רעד זיולּב ןוא ,ןקילג ענעדיישאב
 -ולּפסקע טָאה למערווא ?רעמערק םעד למערווא ,רעווש ןַײז ןופ קעװא טַײװ דָאג ןרא עקאט
 ןימ א זיא ןענערא אב --טלעג ןַײז טימ טנפלאכעג טָאה סָאװ ,ןצראווש םעד עּפיל טריטא
 ."קעלייכ םעניילק א ףא ףעטוש א, םיא טימ זיא סָאװ ,רעניארקוא רעד קילָארסִיי סערָאשעמ
 ךָאנ ןוא ,רעקיטכיצ ,רענייר זיולּב ,ןעלמערווא אב סָאװ ,עקיבלעז יד זיא גנורילבעמ יד
 ןעק ןעלגיּפש יד ןיא ןוא ָאי דָארג סרעגייז יד ןעײג ןענערא אב טָאװ ,קעליכ םעד טימ
 סיורג ןיא דלעפנעסקא ןַײרא טלאפ ,גנוריפ-זיוה סנרא קידנרעדליש .ןעלגיּפשנָא ָאי ךיז ןעמ
 סעיאקָאּפ ךָאנ ןוא, :סעלַײּפסיה טימ רע טקידנעראפ ,בוטש ןייא קידנבַײרשאב .םזא:זוטנע
 ,בַײװ סנרא ןופ לרעּפ יד סעקיסעמ טימ דלעפנעסקא טבַײרשאב רעטַײװ ןוא ."סעיָאקָאּפ ןוא
 ךאסא טימ עסקיש יד, ,עקנאינ יד ,"ךעלרעגניפ ענעטנעמיד ,עטוג , ,עריא ,לכיטנרעטש ריא
 ןגעװ גנולעטשרָאפ א רימ ןעמוקאב ָאד .רעדניק יד ףא גנוטכא טיג סָאװ ,"סעקריצאּפ
 .לאעדיא-רעגייטש סדלעפנעסקא

 -סיורא רעדָא ןסַײמשּפָא ןענערא ןטכארט עליפא ןגאוו טינ לָאהַאק ןיוש טעװ טציא
 -סענראּפ רעד ןוא ,קינעדליִג םוצ עָאנכאה טימ טציא טדער לָאהָאק .טָאטש ןופ ןבַײרט
 טימ ןסעומש ,לשָאמעל ,ןענָאק רימ ,ןבעליכ, .:דעװָאקאה-סערִיי טימ סיוא ךיז טקירד שעדיוכ
 "עטָאלָאה, יד ,גנוטכאראפ לופ ןגעקאד זיא לָאהָאק וצ גנויצאב סנרא ."ןאמ ןסיורג אזא
 ענישטורקער יד .ןטיור םעד סעכניּפ ווערוקעמ סנרא אב ַײס ,ןד ,עפנעסקא אב ַײס יז ןסייה
 --ןַײרא ךיז רע טשימ ךָאד .טינ סע טָאה םיא וצ -- ןעיניא ןא סלָאהָאק יװ ,ןרא טּכארטאב
 ףא עליפא רע טָאה ןעניז םעד ןיא .ןטַײקשיראנ ןייק ןָאטּפָא טינ ןלָאז םִיָארּפ יד יידכיב
 עי .סענַאמכאר ייז

 סָאװ ,קילג א סעּפע ,(ןוערט ןופ ןגיוא יד ךיז טשיוװ רע) סענָאמכאר ערעטיּב א ,סענָאמכאר א :ןרא

 .עמונעג ןיוש ייז ןעמ טלָאװ טרָאד ,רָארָאג א ןיא טינ זיא סָאד

 יז טסייה רע :םעלק רעד ןופ לָאהָאק עליפא רע טעװעטאר סענַאמכאר סיורג ןופ ןוא
 ןבעגוצּפָא ןעמעוו ןוא יוזא יװ ,עצייא יד ייז טיג רע ןוא זאקוא םעד ןבַײרשרעטנוא שערייפעּב
 .ענָאמלא רעדנילב א ןופ ןוז א ,דיִכָאי-ןעב א ףא עקפאד טלאפ לאווסיּוא ןַײז ןוא .טורקער א ראפ

 עכעלטע .ענישטורקער רעד וצ גנולעטש םעצע סרעגולק ןרא רעבָא זיא רעקיטכיוו
 ןיא טקירדעגסיוא זיא קנאדעג-טנורג ןַײז ןוא ,ענישטורקער ןגעוו דיגָאנ רעד טנשראד לָאמ
 :עדער רעקידנגלָאפ רעד

 ןכאמ ךַײלג ,עירעּפמיא ןַײז ןיא ןעניוװ סָאװ ,סעמוא עלא 'ענידעמ ןַײז ןיא ליװ ה"רי רעסייק רעזדנוא.
 .זעוועג זיא רעהא זיב יוװ יוזא טינ ,םוטעמוא ןעלדנאה וצ רעדָא ןעניווװ וצ ןבָאה טכער א ךַײלג לָאז רעכעלטיא ןוא
 ןכַײלג א ליװ סָאװ ,רעד זא ,ךיז טייטשראפ .ןעלדנאה ןוא ןעניוװ טגעמעג ןדִיי ןבָאה רָאנ סעַינרעבוג 15 ןיא זא
 ןיק טשינ רעבָא ןדִיי ןביג טנַײה .רענעי יװ ךַײלג ,ןַײז /ענידמאה ליואעב עסיונ זומ ,רעּנעי יװ ןּבָאה טכער

 רעטָאפ ןַײז זא ,טנָאמרעד רעבָא טרעװ סע ,"עווָאשכאמ-לאב, רע טסייה "ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןיא (1

 ןענעייל "טורקער, !ןיא ."ק"א, ןלאיציניא יד טימ רעטנוא ךיז טּבַײרש רע ."רעגולק רעד םעלָאש , ןסייהעג טָאה
 ,ָאלא ,זיא סע ."עוװָאשּכאמ-לאב רעד, עלאוויבינ ןיא םיא טפור עמ ,רעגולק ןרא 'ר, :עקראמער רעד ןיִא רימ

 רעטלייצרעדרעביא רעד ןיא םיטָארּפ ערעדנַא ןוא בַײװ ןַײז ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא טמיטש סע ,ןָאזרעּפ עקיבלעזיד
 .עִיּפארגָאָיב
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 ןגעמ ןלָאז יז ,ןַײז טכער א ןיוש טעוװ ,ןטורקער ןבעג ךיוא ןלָאז ןדִיי זא ,רעסייק רעד טסייה רעּבירעד ,ןטורקער

 ."ןעלדנאה םוטעמוא ןֹוא ןעניוו םוטעמוא ענעי טימ ךַײלג

 רעטָאּפ רעד ָאד זיא שטנּוװ רעד .."סעמוא עלא ןכאמ ךַײלג ליו רעסייק רעד,
 ןעניוו םוטעמוא, .טמעלָאכעג טינ עליפא סע ךיז טָאה ןטשרע םעד ַײלָאקינ .קנָאדעג ןוֿפ
 ענעי טקירדעגסיוא רעגולק ןרא טָאה רעטרעװ רָאּפ יד ןיא ..."ןעלדנאה םוטעמוא ןוא
 זיא סע .ענישטורקער רעד טימ ןדנובראפ טָאה עיזאושזרוב עשידִיי יד סָאװ ,ןעגנונעּפָאה
 רעד ןעו ,ןטַײצ סנטשרע םעד ַײלָאקינ ןיא ןוא ,גנוקיטכעראבכַײלג ףא גנונעפָאה יד ןעוועג
 רעכיוס רעשיסור רעד ךיוא ןעוװ ,טינ לָאמניק יו ,טפאלקשראפ יוזא ןעוועג זיא רעױּפ
 רעד ןופ גנונעּפָאה-עִיצאפיצנאמע יד טָאה ,טאהעג טינ גנוטיײדאב עשיטילָאּפ םוש ןייק טָאה
 םוטעמוא ןענעק ,רעכיוס ןשיסור ןטימ ךיז ןכיײלגסוא -- טַײטאב עיזאושזרוב-סיורג רעשידִיי
 זיא ענישטורקער יד זא ,טניימעג ןבָאה סרעגולק ןרא יד .ןעלדנאה םוטעמוא ןוא ןעניווװ
 עדמערפ טימ רעַײּפ ָאד טראשעג ןוא ,ה"רי רעסייק םענופ דעסעכ א רָאנ ,ערייזג א טינ
 .טכילפ-רעטילימ רעד ןופ ןעוװעג ַײרפ ןאד ןענַײז רעדניק ערעייז ַײס ,ייז ַײס םערָאװ .טנעה
 ןבשזעכ םעד טכאמעג ןבָאה ייז :ןרָאװעג ןענורעצ ןענַײז ןעגנונעפָאה ערעיײז ךיוא .סעמע
 עשירארעטיל ערעיײז ךיוא יוזא ,סרעגולק יד טּפָאהעג ןבָאה יוזא ...סָאבעלאב םעד ןָא
 ןַײז ןיא רעגניטע ךיוא גנונעפָאה עקיבלעזיד סיוא טקירד ןדלעפנעסקא וצ ךעלנע .ןדלָארעה
 :ענישטורקער רעד טעמדיװעג ךיוא זיא סָאװ ,"סעטאמש יד, לשַאמ

 ,ןעניורק ןיא ןעייג סָאװ ,עטוג יד ןרָאװ
 ...ןעניולאב וצ יװ ןכעלטיא ןיוש ןסייוו

 וצ גנויצאב ןַײז רעבָא זיא יװ .ענישטורקער רעד וצ גנויצאּב סרעגולק זיא אזא
 7 ?ןעמכאנ "טורקער ןשידִיי ןטשרע,, םעד ,ןברָאק ןַײז

 טינ רָאנ ,סעלַײמ טימ עליפא ,גנוי רעגולק ,רענייש א, זיא רעסיורג רעד ןעמכאנ
 םעד בילוצ עקאט ."ערָאצ א ,קינעסַײמ א טָאטש ןיא זיא רע, ךָאנ רעגרע ."טַײל ןייק
 טַײװ רָאג זא ,רימ ןעעז לָאמארעדיװ ןוא ,טורקער א ראפ ןבענּפָא םיא רעגולק ןרא ליוו
 :סנרא עזארפ יד .רעווש ןטּבערגראפ ןַײז ןופ קעוא טינ דלעה רעלאעדיא סדלעפנעסקא זיא
 "ןבעגּפָא רימ ןלעװ טורקער א ןוא טָאטש רעד ןופ ַײטלוה אזא ןופ ןרעװ רעטָאּפ ןלעװ רימ,
 ,סעטאוועליג יד ןוא סלמערווא יד ,םִיַארּפ יד ןופ ןָאקיסקעל-לָאהָאק ןשיפיקט םעד וצ טרעהעג
 ,עכעלדעש א טינ "עװטסַײטלוה, סנעמכאנ זיא דָארג ןוא .קראטש יוזא יז טכאראפ ןרא סָאװ
 ןכאווש א טימ לגנִיי רעקַייּפ רענעוָאלעגּפָא ןא ,שטנעמ-עמעהָאּב א ןיא סָאד .עשירעפיטש א
 ,ףיראכ עמיולש 'ר ןופ ןוז א זיא רע -- ,סעכֶיי ןסיוֵרג ןופ טמאטש סָאװ ,ןעמכאנ .רעטקאראכ
 טימ דָארג ךיז טרעװאכ - "סערָארס עלא אב װעשָאכ ןסיורג א ןוא רעשיוא ןסיורג א,
 ערעסעב אב .רעדיל ענַײז קנעש ןיא רַאפ רע טגניז יײז ןוא ,סרעטסוש ןוא סרעדַײנש
 ןיא ךָאד טָאה ןרא ךיוא ;רעגולק ןרא ןימ א ןסקאווסיוא טנעקעג םיא ןופ טָאה ןעגנוגנידאב
 יד ,"עִיזעַאּפ, סנעמכאנ רע טריגאדער טציא ךיוא ןוא ,רעדיל עכעלנע ןבירשעג טנגוי ןַײז
 סָאד ןוא ,טורקער א ראפ ןבעגעגּפַא עקאט טרעװ ןעמכאנ :שיגארט ךיז טקידנע עמארד
 טָאה ןאד טשרע .שעפענ-סעמגא ןופ טּבראטש ,טבילראפ ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,לדיימ
 --רעקיצנאווצ יד ןופ לוש רעשיטנאמָאר רעד ןופ ליטס ןיא טרעלקרעד ןוא ,עטָאראכ ןרא
 סָאד ּוװ ןטרָאד זא ,ןסעגראפ בָאה ךיא ,לכייס טימ רָאנ ןָאטעג בָאה ךיא , :ןרָאי רעקיסַײרד
 סעלעמורפ זיולב ךָאט ןיא םיא טסירדראפ רעדיוװ ןוא ."לכייס רעד ףוא טרעה ,טליפ ץראה
 יד זיא עלעמורפ זא ,טכא ןיא טמענ עמ ןעװ טארפיב ,סנעמכאנ טינ ,ףָאס רערעטיב
 .סעכניּפ ווערוקעמ ןַײז ןופ רעטכָאט

 -טַײהנײא ץנאג א ,ןעעז רימ יװ - ןענעמכאנ וצ גנולעטש סרעגולק ןרא זיא סָאד
 ןכעלשטנעמ ןסעמע ןוא סענָאמכאר ןופ טַײװ ,עמארד רעד ןופ ךעטעש ןצנאג ןפא עכעל
 ,ןליפעג עכלעזא ראפ ץאלפ ןעװעג ָאי זיא ,ןעועג ןבָאה רימ לו שטָאכ - ליפעג
 .ןרעטקאראכ עשיוויורק ,עכעלנע עכלעזא ןעוועג ןענַײז ןעמכאנ ןוא ןרא רעגנוי רעד דלאּביוו
 ןַײז ןוא ,דלעה ןלאעדיא ןַײז ןופ טריּפיצנאמע טארּפ םעד ןיא רעבָא ךיז טָאה דלעפנעסקא
 םעד טיג רע .רעויטקעיבָא ,רעמעראוו ךַײלגראפ א ןָא ןיוש זיא ןענעמכאנ וצ גנויצאב
 ןגעװ ןטעּפשימ ןענעק וצ לאירעטאמ ןקיטַײזלא ץנאג ןוא ןטיירב א ,לָאקמעדיוק ,רענעייל
 לָאז .ךעלטַײד ץגאג םיא טימ טריזיטאּפמיס ןוא טורקער ןשידִיי ןטשרע ןכעלקילגמוא םעד
 -ָאמעד סדלעפנעסקא ןופ קורדכיוא ןא יװ ןרעװ טשטַײטעגסױא טינ ,לָאמארעדיוו ,רעבָא סע
 -נעסקא ,טרעקראפ ."עטגלָאפראפ ןוא עטקירדעגרעטנוא עלא וצ עביל , רעדָא ,םזיטארק



 143 : יי אב

 רָאג זיב ןוא ,גנוללעטש רעד טָא ראפ ןרעפטנעראפ וצ ךיז קיטיינ ראפ טניפעג דלעפ
 יד ,רעטומ רעדנילֿב ,רעכעלקילגמוא רעד ןופ דײר-גָאלק יד זא ,זיא שיטסירעטקאראכ
 טלָאװ יו .סעכִיי ןסיורג סנעמכאנ ףא זַײװנָא ןא טימ ךיז ןקידנעראפ ,עמארד רעד ןיא עטצעל
 ?גנוי-רעדַײנש רעטעשאּפ א ןעוועג טלָאװ טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד ןעװ ,ןעוועג רעבָא

 ךיז טנפע עמארד יד .לָאהַאק וצ ױסַאמאכ-לָאק דלעפנעסקא סיוא טזָאל ראפרעד
 ןוא ןעמענ 16 טלייצ יז) עמארד רעד ןופ ןדלעה יד ץוכא .לָאהָאק ןופ גנוציז א טימ עקאט
 .עסאמ יד ,םינָאנא רעסיורג רעד ךיוא לײטנַא ןא ענעצס רעד טָא ןיא טמענ (ןטלאטשעג
 עצנאג יִד טאמיק בוטש רעד ראפ, :לּביטש-לָאהַאק ןראפ טלמאזראפ זיא לטעטש ץנאג
 ."טּפוטשעגנָא ךיוא ּבוטש יד זיא קיניײװעניא ,ךעלדיימ ןוא ךעלגנִיי ,רעבַײװ ןוא ןדִיי ,טָאטש
 -סאכ טרעוװראפ ,טריטסעטָארּפ ,טַײרש ,טָצכערק ןוא טנייוו יז ,טגיוועצ ךיז טָאה עסאמ יד
 -ןשטנעמ רעקידנעלגָאװ רעד ףא ןריולראפ ךיז טגָארט לָאהָאק ןוא .זאקוא םעד ןענעמ
 :קלָאפ ןופ רעריפ ענערָאװשעג יד דלעפנעסקא טריטידערקסיד עָאנאה סיורג טימ .עלאווכ
 ,ןרָאלראפ ןצנאגניא ךיז ןבָאה עטאוועליג לװלעװ ןוא עכָאיאיסּפ עמיולש סענלאהאק יד
 ,טלמוטעצ ןוא ,ךיז טלדנאה סע סָאװ ןגעװ ןייטשראפ וצ ןסקאוועג טינ ןצנאגניא ןענַײז
 דלאביוו ןוא .*ןגערפ וצ ָאטינ זיא דיי רעטוג ןייק עליפא זא ,ייז ןריטאטסנָאק טלפייווצראפ
 יד ןעמונעגנָא טינ ךָאנ, ,װעגא ,טָאה סָאװ ,רעליבָאנרעשט עלעטָאמ ןפלעה טינרָאג ןעק'ס
 רעמערק ןענַײז סענלאהאק יד .רעגולק ןרא ןטרעלקעגפוא םוצ ןדנעוװ ךי, ןעמ זומ ,"ערייזג
 --טכיש רעד טָא ןופ קיטסירעטקאראכ רעכעלטנייוועג סדלעפנעסקא טול ,רעלדנעה ןוא
 "טורקער ןשידִיי ןטשרע , ןיא זא ,רעבָא זיא טנאסערעטניא ."םיצארעמא ןוא ןעגנוי עבָארג,
 ןיא .טריצנערעפיד קראטש ןיוש עיזאושזרוב רעשידִיי רעלעטימ רעד ןופ סאלק רעד זיא
 לָאז עמ ביוא .רעמערק למערווא ךרוד זיולּב טריטנעזערּפער רע זיא "ליּפש רעשיוא ןצּפאק,
 רעקידלטעטש רעד ןופ ץיּפש םעד ראפ ,רעלדנעה ןסיורג םעד ,רעגולק ןרא ןעמעננָא .

 : :רעטייל אזא ךיז .טמוקאב ,עִיזאושזרוב

 (קינעדליג) רעגולק ןרא

 רעטיור רעד סעכנַיּפ

 ---- 0 א ': : -ירץדדק--

 עטאוועליג לוולעוו : עכָאיאיסּפ עמיולש רענַײרקוא קילָארסִיי

 -אשטשעימ, עשידִיי טכיש רענעי ןופ רעייטשרָאפ רעד זיא סָאד -- רעטיור רעד סעכניּפ
 ,לָאהָאק וצ ךָאנ ןרעהעג ייז .סעקינעדליג יד וצ ,םירכָאס יד וצ ךיז ןעִיצ סָאװ ,"סענ
 רעד .לָאהָאק ןופ גנאגסיורא רעייז ךיז טיירג סע ןוא שימָאנָאקע רעבָא ךיז ןקיטסעפראפ
 יד ןקראטש ךָאנ טעװ ,טכילפ-רעטילימ ןופ קינעדליג םעד טַײרפאב סָאװ ,1827 ןופ זאקוא
 לָאהָאק :עיצאזינאגרָא-לָאהָאק רעד ןופ ךיז ןרעטנַאלּפוצסױרא טְכיִש רעד טָא ןופ גנובערטש
 ןיא סענאשטשעימ ערעכַײר יד ןופ גנאגרעביא םעד ןגעק ןפמעק טרעטיבראפ טעװ רעדיוו
 יד טרעסערגראפ ,ךעיוק ןשימָאנָאקע ןַײז טכאװשעגּפָא טָאה סָאד םערָאװ ,דנאטש-םירּכָאס
 'וצ סעכַײש ןייק טינ ןיוש טָאה רעגולק ןרא .(02--68 ,2 ,ןעסעה .לגראפ) טסאל-ןרעַײטש
 טליפ'ס שטָאכ ,לָאהָאק ןופ ןעגנוציז יד ןיא לײטנָא ןא ךָאנ רעבָא טמענ סעכניפ ;לָאהָאק
 זיא סענלאהאק יד וצ גנולעטש ןַײז ןוא ,לָאהָאק ןופ גנאגּפָא רעטנעָאנ ןַײז ןיוש ךיז
 סעכניּפ ןיא שינָאלָאעדיא ,שיטילַאּפ .גנולעטש סרעגולק ןרא טימ שיטנעדיא -- ,וויטאגענ
 יוזא ךיז רע טגָאז ענישטורקער רעד ןגעװ .,ןַאפָאמארג סנרא ,דימלאט סנרא רעטיור רעד
 עטסערג ערעדנא ,ערייזג א זיא סָאד ,ןעניימ רימ, :לָאהָאק ןופ גנוציז רעד ףא סיורא
 עטסערג ערעדנא, יד ..."ןָאטעג דעסעכ א ןדִיי יד טימרעד טָאה רעסַײק רעד זא ,ןגָאז טַײל
 ןוא .עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ רעיײטשרָאפ ערעדנא ןוא רעגילק ןרא זיא סָאד --"?טַײל
 ,טרעקראפ, ןענַײז סערייזג יד זא ,רעדיײיסעק טענַײט ,ןסייוו רימ יװ ,דעגולק ןרא ךיוא
 -טָאטש רעד רעטױר רעד סעכניּפ זיא עיסעּפָארּפ רעד טַױל ."ה"רי רעסייק ןופ דעסעכ א
 רעד למערווא ןטלאהעג עדנערא-טָאטש יד טָאה "ליּפש רעשווא ןצּפאק, ןיא ;רָאטאדנערא
 םוצ רעבירא רעגולק ןרא זיא רעטעּפש ךָאנ .רעגולק ןרא םעדייא ןַײז רעטעּפש ,רעשיליוה
 טמאטש סעכניפ .רעטױר רעד סעכניּפ ןעמונעגרעביא טָאה עדנערא יד ןוא ,לדנאה-סיורג
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 ןבירעג ךיז, רעבָא רע טָאה טנגוי רעד ןיא ,ועיטעט ןופ ,לטעטש ןיילק א ןופ ןיילא
 שידִיי ןוא שיסור טנרעלעגסיוא ךיז טָאה ןוא ,וועשטידראב ןיא טַײל עטסערג יד ןשיװצ
 .ערעדנא ןוא רעדָארּב יד ןשיװצ טרעהעגנָא גונעג ךיז טָאה ןוא ,ןענעיל ןוא ןבַײרש
 טָאה סָאװ ,סרעגולק ןרא וצ ךעלנע םיטָארּכ ךאסא ןיא ,ָאזלא ,זיא עיפארגָאיב ןַײז ."ןשטנעמ
 ,ָאולא ,זיא רעטיור רעד סעכניּפ ,עשראוו ןיא "טַײל עטסערג יד ןשיװצ , ןבירעג רעדיוו ךיז
 עקיזָאדיד ןוא ,םירכָאס ןוא סענאשטשעימ ןופ ץענערג רעד ףא טייטש רע ,ןרא-ווערע ןימ א
 ,טַײצ רענעי ןופ ןטנעמוקָאד עשיירָאטסיה יד ןיא ןרעה ךיז ןופ ךעלטַײד טזָאל טכישנשיווצ
 ,1827 טַײז ןטסיימוצ ,טגָאזעג יו ,דָארג ןוא

 ,רעלדנעה-ןסקָא רעלעטימ א ,רענַײרקוא קעלָארסִּיי טייטש רעקירעדינ עפוטש א ךָאנ
 ךיז רע טלײט עסעיּפ רעד ןיא .עװַאשכאמלאב ןרא ןופ קעליכ םעניילק א ףא ףעטוש א
 ,שיטאּפמיס עקפאד םיִא טלדנאהאב דלעפנעסקא זא ,זיולב זיא רַאלק .קינײװ סיוא רעבָא
 ןוא סעכָאיאיספ יד ןופ יװ ,רעקיבלעזרעד זיא סאלק ןַײז ,גנולעטש עלאיצָאס ןַײז שטָאכ
 -רַאּפסקע ןימ א רענַײרקוא קילָארסִיי ןוא ,רעמערק ןענַײז סענלאהאק יד רעבָא .עטאוועליג
 ךיז טליטש ראפרעד םאטסאנימ .רעלדנעהסיורג םעֶד ןופ רעפלעה ןוא ףעטוש א ,רעט
 --עלַײמ א ךָאד טמוקאב קעלָארסִי רעטעדליבעג ּפאנק רעד ןוא ,ןרָאצ סדלעפנעסקא
 : ' ."רע זיא דִיִי רעגולק א,

* 

 יד ןופ דליב ןרָאלק א "טורקער ןשידִיי ןטשרע , ןיא דלעפנעסקא טיג ,םורא יוזא
 רעד ןענישרעד זיא סע ןעװ ,1821 רָאי םוצ סאג רעשידִיי רעד ףא ןעגנוריּפורג-ןסאלק
 ףמאק-ןסאלק ןופ גנופראשראפ א סיורא טפור ךָאי-ןטורקער ךעַײנ רעד .זאקוא-ענישטורקער
 קיטלײגדנע יידכיב ,עיגרענע רעיײז ןעלּפָאטראפ סעקינעדליג יד .עוויווס רעשידיי רעד ןיא
 יד ןופ טכיש רערעכעה רעד ;עליהעק רעשידִיי רעטמערָאראפ רעד ןופ ן?ײטוצּפָא ךיז
 ."םירכָאס, יד ןופ דנאטש ןיא ןייגרעּבירא יידכיב ,ןעלטימ עלא ןָא טעדנעוו "סענאשטשעימ,
 יד ןפאלקשראפ וצ רעמ ךָאנ ?טימ א יװ ,ענישקורקעד יד סיוא ןצונ םיפיקט עשלָאהָאק יד
 -אקירעלק םעד ןקראטשראפ ,עִיצױַאּפָא עמעוװוקאב טינ יד ןקירדרעטנוא ּוצ ,ןסאמ-סקלָאפ
 -עמלאב ,ןטכיש-קלַאפ עמעֶרַא יד .טַײלעגנוי עשיליקסאמ טימ ךיז ןענעכערּפָא ןוא (1 םזיל
 ןוא טַײל-לָאהַאק אב רעטצנעפ סיוא ןגָאלש ,ןריטסעטָארּפ ,טפאשמערַא םאטס ןוא סעכָאל
 .(59 ,1/ ,ןעסעה ;99-98 ,3-2 "טפירשטַײצ , ,גרובצניג) רעזַײה ערעיז ןלאפאב ןּוא םיריווג
 -נוא טינ ןלָאז סענלאהאק יד ,טרעדָאפעג טָאה עסאמ יד זא ,טליצרעד דלעפנעסקא
 .טַײקכעלקריװ רעשירָאטסיה רעד טימ טמיטש סָאד .זאקוא ןופ עלַאבאק יד ןבַײרשרעט
 .ןשידִַיי ןטשרע ןטימ םענייניא .וָאניטנאטסנָאק-טלא ןיא ןעמוקעגרָאפ .ב .צ זיא לאפ אזא
 ,רעּפאכ רעטשרע רעד ,"עשטװָאל , רעטשרע רעד ךיוא ןדלעפנעסקא אב טרירוגיפ טורקער
 ןיא רעּפאכ א ןופ גנורעדליש עטסשירעלטסניק יד ,רימ טנַײש ,זיא'ס ןוא ,דעש לעִירוװאָג
 | .רוטארעטיל רעשידִיי רעד

 יד ,עיכראנילָא רעשלָאהָאק רעד טימ ןסאמ-קלָאפ עטריטאולּפסקע יד ןופ ףמאק רעד
 ןופ טפלעה רעד טַײז טארפיב סעמרָאפ עפראש ןעמונעגנָא טָאה ,םינָאבאר ןוא םיריווג
 ,ןרָאי עטצעל ענַײז טבעלעג טָאה לָאהָאק .ןליוּפ ןופ גנולייטעצ רעד טַײז ,טרעדנוהרָאי ןט-8
 רעבָאה-טכאמ עשלָאהָאק יד ןבָאה ,ןרָאװעג טּפאלקעצ זיא עלצאזינאגרַא עטסעפ לָאמא ןַײז
 עכָאלעמלאב םעד טקיטשעג ןוא טקירדעג ,טריגער רענעסיבראפ ךָאנ ,רעקידסענָאשקא ךָאנ
 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןיוש ןדנאטשפוא עסעמע וצ עקאט טייגרעד .טפאשמערָא יד ןוא
 רימ ןפראד סָאװ וצ, :עליפא ןבַײרש םידריומ רעלוואש יד ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ
 (95(6 ,קעראמ) .."טנלע ןוא גנאגרעטנוא רעזדנוא וצ ןדַײס ?װָאר םעד ןוא לָאהָאק םעד
 יד .ענישטורקער יד סיורא טפור לָאהָאק ןגעק ףמאק ןטפראשראפ ןופ עלאווכ עטייווצ א
 . יד ןריפנַײא םאב טקריװעגטימ ןילא טָאה לָאהָאק זא ,טביולגעג ןבָאה ןטכיש ערעמערָא
 .טַײלעמערַא יד ראפ ןקלָאצּפָאןטורקער יד ןופ ןרעװ וצ רעטָאּפ יידכיב ,טכילפ-רעטילימ
 שערייפעב ןבָאה סעליהעק יד :טנעמַאמ םענעבעגעג ןראפ שלאפ ןעװעג זיא סע
 .זאקוא םעד ןפוטשּפָא ,ןטלאהראפ יידכיב ,סושער רעייז ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ץלא ןַאטעג

 / טלייצרעד .ךעלּפעק עטוג , טימ ךעלגנִיי ןוא רענרעל-לוװ ןטורקער ןיא ןבעגּפָא טינ טגעלּפ לָאהָאק (}
 יב : .ןדִיי אב טַײקמורפ ןגיטשעג זיא ענישטורקער יד ןריפנַײרא ןטימ זא ,ןיפ ל"ש עקאט

 6 ת. 0 ןעגקסא; אקעבעס ס8ק. סגאסץחקגמעסעה  אהסעתעּבא  תמק. 012ק102 811 1928 (

 : 6 יא



 " יב "אה "סיי ערע יע
 : ּו ;7 הא + עו *"+ ץ.ו* :: יי

 145 0 בע ' ' ר "ויי
9 0 

 רעוויטקניטסניא ריא}ןיא ,װיטקעּפסרעּפ ןיא טכערעג ןעװעג רעבָא זיא טפאשמערָא יד
 ףא טגײלעג ןטספראש םֹוצ ךיז טָאה רע רָאנ טינ :זאקוא ןופ ןטאטלוזער יד ןופ גנוצאשּפָא
 לָאהַאק רָאנ ---,לָאהָאק ןופ גנוריפסיוא רעֶד ןיא ַײס ,טסקעט ןַײז טיול ַײס ,סעציײלּפ 'עריא
 ןשטנעמ טימ ,(1 סעקמיָאדעינ טָאטשנָא ןטורקער-בָאגוצ ןבעגּפָא טבערטשעג ךַײלג עקאט טָאה
 .סעוויוכ עסיורג ענעבילקעגנָא יד ןלָאצאב

 -מערָא רעד ןופ ףמאק רעטלפייווצראפ ,רערעטיב רעקיזָאדרעד ּפָא ךיז טלגיּפש יו
 סָאװ ,סָאד טעז דלעפנעסקא ?ןדלעפנעסקא אב עיכראגילַא רעשלָאהָאק רעד ןגעק טפאש
 עיגָאלָאעדיא סעמעװ ,ךיז טריטנעִירָא רע ןעמעװ ףא ,סאלק רעד ןעז ףראד ןוא ןָאק סע
 רימ יו ,טקיטיגאב טָאה עיזאושזרוב-סיורג עשידִיי יד .קרעװ ענַײז ןיא ךרוד טריפ רע
 ןופ קיגנעהּפָאמוא ליפיוזא ףא ןעװעג יז זיא טַײז רעדנא רעד ןופ ;ענישטורקער יד ,ןסייוו
 ןעניגראפ טנָאקעג ךיז טָאה יז זא ,ןרָאבאנ יד ןופ גנוריפכרוד רעשיטקארּפ רעד ןיא לָאהַאק
 ןוא ,ןרָאבאנ יד ןופ גנוריֿפכרוד רעשיטקארּפ רעד ןיא לָאהָאק ןופ ןכיורבסימ יד ןריקיטירק
 . יד-ןופ רענייא םערָאװ ,ןכיורבסימ עקיזָאדיד ןקעדוצפוא טריסערעטניראפ ןעוועג עליפא זיא
 ןעעז .עִיצאזינאגרָא-לָאהַאק יד ןסַײרפוא ןעוועג ךָאד זיא םארגָארּפ ריא ןופ ןטקנוּפ עטסקיטכיוו
 גנוריּפורג-ןסאלק רעד ןופ גנורעדליש עשיט אט ס עקידנצנעלג א ןדלעפנעסקא אב עקאט רימ
 ;רָאלק ןוא טעליוב רימ ןעעז ןס אלק יד .ענישטורקער רעד םורא עוויווס רעשידִיי רעד ןיא
 ענעצס רעטשרע רעד ןיא זיולב .ףמאק -ןס אל ק רעד טרימשראפ ןוא טלּפענראפ זיא ראפרעד
 רעד ןופ יז טדניושראפ ףעקייט ןוא ,עסאמ רעד ןופ יירשעג ןטלפייווצראפ םעד רימ ןרעה
 טלדנאווראפ טרעװ טפאשמערַא רעשידִיי רעד ןופ עידעגארט יד ןוא ףמאק רעד .ענעצס
 דלעפנעסקא .ןעמורפ ןוא ןענעמכאנ-- רעטבילעג ןַײז ןוא דיכָאי א ןופ עידעגארט א ןיא
 רעד ןופ טינ דָארג רעּבָא ,עגארפ-ענישטורקעּר רעד ןיא לָאהָאק ןופ גנולעטש יד טריקיטירק
 טָאה טורקער א ראפ ןענעמכאנ ןבענוצּפָא ןאלּפ םעד .עיצאטאולּפסקע רעלאיצַאס ןופ טַײז
 -ַאיאיסּפ יד ןרעגולק טימ טריקיטירק דלעפנעסקא .לָאהַאק טינ ,רעגולק ןרא ןבעגעגפוא ךָאד
 יד טינ ןעייטשראפ ײז לַײװ ,ּפָאק םעד ןרָאלראפ ןבָאה ייז לַײװ ,סעטאוויליג ןוא סעכ
 ןסיורג םעד ,ענישטורקער רעד ןופ גנוקריו עקידנעײגטַײװ יד ,עיצאוטיס עכעלטכישעג
 -ןטורקער םעצע םעד ןריזינאגרָא טינ ךיוא ןענעק ייז לַײװ ,זאקוא ןיא טקעטש סָאװ ,דעסעכ
 בײהנָא עקאט ןבָאה סענלאהאק יד :טכערעג טינ שערייפעב דלעפנעסקא זיא ַאד .ןעמענ
 ןיוש ייז ןבָאה "עשטװַאל, א רעבָא ,לריּפאּפ ענעמוקאב סָאד טעמסאכעג טינ ךָאנ עסעיּפ
 ...דעש לעירװאג רעקיש םעד ,סעמאש םעַײנ א טקרעמעגנָא ןיוש ,טלעטשאב

5 

 ץִיציזָאּפמָאק סדלעפנעסקא ןופ ןעלצרַאװ עלאיצָאס יד

 ןאמָאר םעד ןיא דלעפנעסקא טיג ןבעל ןקיטלטעטש ןופ טנװַײל ןטסטיירב םעד
 טוג ןיוש זדנוא יד ןענעגעגאב וװָאר'ס ָאד רימ ןלעװ לָאמארעדיװ רעבָא ."לכיטנרעטש,
 ףא ןַײזַײב ךעלטיּפָאק עטשרע יד ןיא ןיוש רימ ןלעװ לָאמארעדיװ .ןוַיטָאמ עטנאקאּב
 קיציא ןוא לוולעוו-למערווא ,סיקנעליב עיוועט -- םיסיינראּפ יד ןוא ,לָאהָאק ןופ גנוציז א
 סעכָאיאיסּפ עשיצארעמא ןוא עּפמעט יד ןופ ןדיישרעטנוא ךיז סָאװ-קיצניװ ןלעוו עקיהאז
 עילָאּפָאיָאהיָאל לטעטש סָאד יװ טקנופ ,"טורקער ןשידיי ןטשרע, ןופ סעטאוועליג ןוא
 ,רוטקורטס רעשימָאנָאקע-לאיצַאס ריא טימ טינ ,על א װיבינ ןֹופ טינ ךיז טדיישרעטנוא
 ןופ ףיוה ןפא רָאפ טמוק ןאמָאר ןופ לײט רעטײװצ רעד .ןבעל-רעגיטש ריא טימ טינ
 לייט ןטשרע ריא ןיא ּפָא ךיו טליפש "טלעוו עטראנעג , יד ךיוא ןוא ,שזובישזעמ ןיא ןבער
 ,ןאראפ ַאד ךיוא זיא ,ריוג א ףא ךיז טדַײנש סָאװ .ןאמ רעגנוי רעד .ףיוה ןשיייבאר א ףא
 -דָאּפ עּפורג א ךרוד טריטנעזערפער זיא םיריוװג טכיש ענעמוקעגפוא עַײנ יד ךיוא ןוא
 טרעװ סע ןיהּוװ ,על סע ר ב ןופ גנורעדליש יד זיולב זיא וויטָאמ רעַײנ א .סעקישטאר
 .עווייצאמ לכימ ,ןאמָאר ןופ דלעה רעד לגלוגעמ

 ןַײז סָאד זיא ךָאד ןוא ,ןאמָאר סדלעפנעסקא ,ָאזלא ,טגנערב סַײנ ךאס ןייק טינ
 -כיוו יד טלמאזעג ןענַײז ָאד .םענראפ ןטיול -- לָאקמעדיױק .קרעװ עטסקיטכיו ,עטסנטָארעג

 ,וָאקורָאגלָאד ,סעינרעבוג רעקָאטסילאיב ןוא רעקסנימ ,רענדָארג ,רענליוװ ןופ רָאטַאנרעבוג-לארענעג רעד (1
 לדאטשימ ךיז סעליהעק עשידִיי יד ןבָאה ,זאקוא ןכָאנ ףעקייט ,ָאזלא ,1830 ראפ ךָאנזא ,1836 רָאי ןיא טּבַײרש
 :' / 66,  :2 ןעסעה .סעקמיָאדעינ יד ןלָאצאב ןטורקער טימ ייז ןביולרעד ןעוועג

 10 : 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 -ראפ א ןָא טעבראענרעדנאנאפ יז ןענַײז ָאד ,ןפאש סדלעפנעסקא ןופ ןוויטָאמ עטסקיט
 ןא ךיוא רימ ןעמוקאב ַאד .ענַײז קרעװ ערעדנא ןיא יװ ,רעלאטעד ןוא רעטיירב ךַײלג
 רעד ןטַײקכעלגעמ עשיטעָאּפ "עשירעלטסניק סדלעפנעסקא ןופ דליב ןטנכייצעגסיוא
 ןטסעבמא סעָאמשאמ טכערּפשטנא ,ןאמָאר-סעומש א ןופ עמרָאפ עמיטניא יד ,עפוג רענאשז
 .ןליצ עכעלטפאשלעזעג ןוא עשירארעטיל סדלעפנעסקא

 גנע זיא סע .ןדלעפנעסקא אב סעמעלבָארּפ-עיציזָאּפמָאק ףא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ָאד
 רעד .ןענאמָאר ןוא סעמארד ןבירשעג טָאה דלעפנעסקא .םעלבָארּפ-רענאשז ןטימ' ןדנובראפ
 טָאה רע .טינרָאג ךָאנ טגָאז - סעמארד 4 ןענַײז קרעװ ענעגנאגועד 5 יד ןופ זא ,טקאפ
 ךָאנ ןבירשעג סעמארד 4 יד ךָאנ ןוא ('םידיסכ רעפייס,) ןאמָאר א טימ ןבױהעגנָא
 -ילק א זיולב ןעװעג ןענַײז סעמארד יד זא ,ןסָאלשעגסיױא טינ זיא סע .ןענאמָאר עגנעמ א
 ןיא (רעשיטסירעטקאראכ סיוכרוד א ,סעמע) רָאזיּפע ןא זיולב ,ןּפאש ןַײז ןופ .לָאצכורב רענ
 , .עִיצוילָאװע רעשירעלטסניק ןַײז

 לסיבא ןיוש טָאה גנושרָאפ יד ?עמארד רעד וצ ןעמוקעג דלעפנעסקא זיא יוזא יו
 ןופ טַײטאב ןשינע צס םער ןרעלקפוא ךיוא טװּורּפעג ַײברעד ,( עגארפ יד טדערעגמורא
 .רע טאע ט סדלעפנעסקא ןופ םעלבָארּפ יד ,טגָאזעג שרעדנא ,עיגרוטאמארד סדלעפנעסקא
 ףא רעטאעט א, זיא עיגרוטאמארד סדלעפנעסקא :ריפסיוא ןוויטאגענ א וצ טמוק ןישורבָאד
 -רעטאעט ענַײז קידנבַײרש, :עּביס יד .ןקעװצ עשינעצס טינ ,עשירארעטיל טָאה ,"ןענעייל
 זיב רעדָא טכארטעג קיניײװ רעייז דלעפנעסקא טָאה ,ךערעעל 1820--50 ןרָאי יד ןיא קיטש
 4409 .ז) "עניב רעד ףא ייז ןריפוצפוא טַײקכעלגעמ רעד ןופ טכארטעג וויאנ רָאג

 -עטניא ןסיורג א טאהעג טָאה דלעפנעסקא זא ,ןרעװ טקרעמאב ךיוא רעבָא ףראד סע
 עשַארד א טימ ןעמונראפ זיא (14) "לכיטנרעטש , ןופ לטיּפאק ןייא ןוא ,רעטאעט ןראפ סער
 ףא קוק סדלעפנעסקא ןגעוװ ךיז רימ ןסיוורעד ,םורא יוזא .רעטאעט ןופ סעבאגפוא יד ןגעוו
 רעטאעט א :(גנוצעזרעביא רעשעשטַײד א ןיא) ןלעטָאטסירא טריטיצ דלעפנעסקא .רעטאעט
 רעטאעֶט סָאד) -- ןַײז וצ ךעלרע ןוא ,םורפ ןוא טוג ךיז ןענרעל ןשטנעמ ּוװ ,רעדייכ א זיא
 ןַײרא ןעמ טלקעּפ, ,דלעפנעסקא-ןאמסקָא .טגָאז ,רעטאעט ןיא ."(דנעגוט רעד עלוש יד זיא
 -אמ ןימ א ,ָאזלא ,זיא רעטאעט ."רעסומ ןַײרַא ןצראה ןיא ,ןרעה ןוא ןעעז סָאװ ,ןכעלטיא
 רעסומ רעד טקריװ עמרָאפ רעלארטאעט רעד ךרוד סָאװ ,דיישרעטנוא םעד טימ ,סעדיג
 טרעה עמ זא ןוא .ןרעה רעכעלטיא טינ ליוו עשָארד-לאב א ןופ ,, :רעקידנרעיוד ,רעקראטש
 ךָאנ רעטעּפש ָאש א רעטרעװ עטוג ענַײז טימ עשָארד ןַײז ןעמ טסעגראפ ,עליפא ָאי
 סעכעלטיא טוג טרעה ןוא קעשייכ טימ וצ רעכעלטיא טרעה קיטש-רעטאעט ייד .עשָארד רעד
 -מעד ןיא ךיז רימ ןענעקאב רעטאעט ןפא קוק סדלעפנעסקא טימ רָאנ טינ ןוא ."טרָאװ
 סדלעפנעסקא ןסקאו סע רעכלעװ ןופ ,עיצידארט רענעי טימ ךיוא רָאנ ,לטיּפאק ןקיזָאד
 ןעװעג ןענַײז עלא ןוא ,רעטאעט רעלסערב ןיא ןעזעג לכימ טָאה סעסעיּפ סקעז .סעמארד
 עלא יד אב, ןוא ,"ןשטנעמ םעד ראפ רעסומ א ..זיא קיטש סעכעלטיא, .ךעלנע רעייז
 :עסעיּפ ןייא ןופ טלאהניא םעד לכימ סלייצרעד טָא ןוא ."ףָאס רעד יוזא ץלא זיא קיטש
 ןכעלרע ןא טכארבעגסיוא טלעג ןוא לכייס ליפיוזא טָאה ןוא ,ןָאראב א ,ךַײר זיא רענייא,
 עליפא עלעביטש םענופ ןוא ,רעטכָאט רעכעלרע ןַײז ןופ ןעגנערב וצ ןשטנעמ ןעמערָא
 רעד זא ,טזָאלעגסױא ךיז טָאה יװ ,ונ -?ןָא ראבב םעד וטסקנעדעג - .ןבַײרטוצסיױרא
 טוג ךעלרע ןַײז ךרוד זיא רעמערָא רעד ,וצרעד עקילאק א ןוא םערָא ןרָאװעג זיא ןָאראב
 סדלעפנעסקא ."ןרָאװעג ךעלקילג זיא ןוא רעװש א ספארג ןטוג א ןרָאװעג עלעדיימ ןייש
 .טינש ןראגלּוװ ,ןרעלוּפָאּפ ןופ דָארג ןוא ,עמארד עזאושזרוב א ,ָאזלא ,זִיא עסעיּפ-רעטסומ

 ןופ טלאהניא רעד .עניב רעשייײּפָארײא רעד ףא ןטַײצ ענעי טשרעהעג עקאט טָאה יז
 -ליוו טסוגוואי ,(1816--17423) רעדערש קיוודול ךירדירפ ןופ סעסעיּפ יד טנָאמרעד עסעיּפ רעד
 רעטסערג סובעצָאק .(1819--1761) סוּבעצָאק טסוגווא טארפיב ןוא (1813--1159) דנאלפיא םלעה
 רעלסערּב םעד טכוזאב לכימ) 1815 זיב טַײצ רעד ףא עקאט טלאפ דנאלשטַײד ןיא םור
 רעד רע ןיא .היי ןט-19 ןופ ןרָאי רעקיסַײרד ןוא רעקיצנאווצ יד ןיא ךָאנ ןוא ,(1812 רעטאעט
 .עניב עשישטַײד יד רָאנ טינ ןוא ,עשעשטַײד יד טשרעה ב רע .גרוטאמארד רעטסבילאב
 עטעג עליפא .(: עטכישעג-רעטאעט רעשיסור רעד ןופ ךיוא םעלבָארּפ א זיא "עניטאיבעצָאק,

 רעד ןיא ,"עיגרוטאמארד סמעכיילא-םעלָאש , לקיטרא ןַײז ןיא ןישורבָאד .טַײצ רעטצעל רעד ןיא טארפיב (}
 ערעטלע יד , ,1927 ,"ךוב-רעטאעט , רעוװעיק ןיא רעדנעלסיוא רעִירפ ךָאנ ןוא ,1928 ,3-2 ?טפיושטַײצ , רעקסנימ
 .?גנוטאטשסיוא עשירעלטסניק ריא ןוא עמארד עשירדִיי

 .01166הדװעג 84 קץס04011 00686 :13 יז ."ךץקע פתסאע 1912 .ןוָאנאסקיּפ אב עז רוטארעטיל (פ
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 עמרָאפ רעַײנ א ןופ רעפעש א יװ ,ןבעצָאק ןגעװו טדער רע ןוא ,טצאשעגרעביא םיא טָאה
 סָאװ ,גלָאפרעד א זא ,טניימ רע ןוא ,(1817) "רָאעטעמ ןקידנטַײדאבטסכעה, א יו ,(1805)
 רעראמייו םעד טריפעג טָאה עטעג סאשעב .(1823) ןגָאז ,וצ סָאװ טָאה ,רָאי 20 טרעיוד
 ךעלרעי טריפעגפוא ךעלטינשכרוד רָאי 16 ןופ ךעשעמ ןיא טרָאד ןעמ טָאה ,רעטאעט
 .(סעסעיּפ 215 ווערָאק טסאפראפ לקאכאס טָאה ובעצַאק) !סובעצָאק סעסעיּפ 5

 ,עיצידארט-גניסעל רעסיורג רעד ןופ רָאטאיגאלּפ ןוא רָאטאזיראגלּוו רעד ,ובעצָאק
 ,ךאלפ .רעקינכעט-עניב רעקידנצנעלג רעד ,רענעק-רעטאעט רעסיורג רעד ןעוועג רעבָא זיא
 ךיז טסאּפ ,קידװעליּפש ןוא טכַײל רעבָא רע זיא ,קידסעִיװצ ,עריטאס ןַײז ןיא טסיירד טינ
 .עטמאאב ערעכעה ןוא עקילעדא יד ןופ רעטאעט םוצ ,רעטאעט ןשיפיוה םוצ יונעג וצ
 עגירטניא יד .ןטקעפע לָאצ רעטצענערגאב ץנאג א ןופ סעִיצאניבמָאק ןענַײז סעסעיּפ ענַײז

 ןרעטלע יד ,ביל ךיז ןבָאה טַײל עגנוי ייווצ :ךעדיש א ףא דימָאט ובעצַאק אב ךיז טוב !
 וװָאר'ס ,ןקינייראפ וצ ךיז יװ ,סעלובכאט ןכוז טַײל עגנוי יד ,ןרעטש םיסּפָארטַאּפא רעדָא
 עידעמָאק יד .רעכאמנצנוק א ,רעפיטש א טּפָא זיא סָאװ ,דלעה רעגנוי רעד וויטקא זיא
 סָאד טרירוגיפ עידעמָאק רעדעי טאמיק ןיא .ףָאס ןכעלקילג א טימ ,ךעלריטאנ ,ךיז טקידנע
 רעד ןיא טימ ןפלעה סָאװ ,רענידאב רעטלא רעד ךיוא לעוטנעווע ,(טסניד יד) לדיימרעמאק
 ,ןענָאראב ,ןפארג ,עטמאאב ,ןרעציפָא עטלא ןוא עגנוי ווָאר'ס ןענַײז ןדלעה יד .עגירטניא
 -- ןרָאטאדנערא ,םירעיּפ ,ףרָאד ןופ ןשטנעמ עטסָארּפ ןוא עוויאנ יד רעדיװ רעדָא .םִיצירּפ
 -עמָאק סובעצָאק ןופ טקעפע רעקידרעדייסעק א .טכאלעגסיוא בָארג ךעלריטאנ ןרעװ סָאװ
 יו ,טרירוגיפ ןפערג א) ןרעדנא ןא ראפ ךיז ןבעגסיוא סָאד ,ךיז ןָאטרעביא סָאד זיא סעַיד
 -עדא ןא ,ןקָאז א יװ ,ןאמ רעגנַי א ,עקרעטיינ עמערָא ןא יװ רעדָא ,יורפ סרעטכאּפ םעד
 ףא טיובעג ווָאר'ס ןענַײז סעידעמָאק יד .(ללבצנאמ א יװ -- יורפ א ,רעריזירפ א יװ ,רעקיל
 -עטשניײלק יד, רעגייטש א) עריטאס-רעגייטש ןאראפ זיא ןטלעז ,םזימָאק-עִיצאוטיס ןכאלפ
 -באש טכאלעגסיוא ןרעוו'ס ,ןימ ןראגלּוו א רַאג ןופ זיא םזימָאק-ןּפיט רעד ךיוא ,("רעט
 .(.װ .א .א טַײקנגָארטעצ רעגייטש א) ןכירטש-רעטקאראכ ענָאל

 טוג ראפ ןעמונעגנָא "עניטאיבעצָאק , רעד ןופ לארָאמ יד טָאה דלעפנעסקא ,סעָאמשאמ
 דלעפנעסקא טָאה שינכעט ךיוא רעּבָא .טַײקטסנרע רעטסערג רעד טימ יז טלדנאהאב ,טלעג
 םעד טָא ןופ טפעשעג שיטירק טינ ,עיגרוטאמארד רעראגלּוװ רעד טָא ןופ טנרעלעג ךאסא
 לכימ סָאװ ,עסעיּפ רעד ןופ טלאהניא רעד זיא ,סעכָאּפאלַאכעל .לאווק םענטומ ןוא ןקידקעּפָאס
 רעלסערּב יד ,"ליּפש רעשיוא ןצּפאק, סדלעפנעסקא ןופ וויטָאמ רעד ךיוא ,עלסערְב ןיא טעז
 ןיא טלדנאווראפ טרעװ ןָאראב רעכַײר רעד, :ליּפש-רעשיוא-ןצּפאק א ךיוא ךָאד זיא עסעיּפ
 -גיא יד ."ןרָאװעג ךעלקילג זיא, רעמערָא רעד ןוא ,"וצרעד עקילאק א ןוא ןאמערָא ןא
 יד טמאטש רעדייכ סובעצָאק ןופ ."עלעדיימ ןייש ,טוג ,ךעלרע, ןא םורא ךיז טיירד עגירט
 ןַײז ןופ טפיולטנא ךעיונ 'ר ּוװ ,"רעדירב ןוא רעטסעװש ,בַײװ ןוא ןאמ,, ןופ עגירטניא
 יד ,0סז 10016:200 .ב .צ .לגראפ) רעדניק ייווצ ענַײז ךָאנרעד טניפעג ,ערורא יד בַײװ
 ,(ךאבמורב יורפ ,ערורא יד בַײװ ןייז ןופ טפיולטנא סָאװ ,סקילעפ רערעל םעד ןופ עטכישעג
 לכָאר עקרעפלעה רעד ןוא קאפושטש לעָארסַיי קיזאמ ןשירעפיטש םעד ןופ טלאטשעג יד
 טקעפע םעד רעטַײװ ,("טלעוו .עטראנעג,) (לדיימרעמאק רעשִיּובעצָאק רעד טכערּפשטנא יז)
 לעָארסַיי -- "סעּפע,) "טלעוו רעטראנעג , רעד ןיא ןענעגעגאב רימ סָאװ ,ךיז ןָאטרעביא ןופ
 לכימ ןוא ,לֵבַײװ א ןיא טלדנאווראפ טרעװ עצנייש ּוװ ,"לכיטנרעטש , ןיא ןוא (קאּפושטש
 .קישטארדַאּפ לעיכעי א ןיא

 רעד ןופ עַאּפשאה יד זא ,רָאלק ןיוש ךיוא רעבָא זיא ןטגָאזעג טציא זיב םעד ןופ
 -סעשַאמאמטינ א ,עקִיּפּונבױא ןא ןַײז טזומעג טָאה ןפאש סדלעפנעסקא ףא "עניטאיבעצָאק,
 רעד ראפ ןבָאה ץערעכערעד טנרעלעג דלעפנעסקא טָאה "עניטאיּבעצַאק , רעד ןופ .עקיד
 רעבָא ,טיוט זיא -- טריטיצ ןדלעפנעסקא רימ ןבָאה -- רעסומ .רעטאעט ןופ גנוקריוו רעסיורג
 .עסאמ רעד ףא ןקריוו קראטש ןוא ,ןקריװ ןָא סֶע טביוה ,עמרָאפ רעלארטאעט א ןיא ןבעגעג
 ןטקעפע עלארטאעט ראפ ץערעכערעד טימ ןעגנורדעגכרוד ,םורא יוזא ,טרעװ דלעפנעסקא
 ,רענרעל ,סדלעפנעסקא רעקיטירק רעטשרע רעד ןיוש .ןצנוק-עגירטניא ענעדיישראפ ראפ
 -רויס-עגירטניא עקידמעצולּפ וצ סדלעפנעסקא עביל רעד טָא ףא ןרָאװעג םאזקרעמפוא זיא
 ןופ טַײצ רעד ןיא סָאװ ,טימרעד -- רענרעל טבַײרש -- ןרעפטנעראפ םיא ןענָאק רימ, .ןזירּפ
 עשִיײּפָאריײא עלא ןיא טאמיק טשרעהעג עינאמ עקיזָאדיד טָאה טַײקיטעט רעשירארעטניל ןַײז
 ךעלסילשסיוא קרעװ ענַײז קידנעמיטשאב -- רעקיטכיר זיא סע סָאװ -- ,רעדָא ,ןרוטארעטיל
 יז ןופ ןטלאהאב ן'א טַײקיריגַײנ רעייז ןצונוצסיוא ךיז טימאּב רע טָאה ,עסאמ רעד ראפ
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 "יז יידעק ןוא ץלא ןענעיילכרוד םעד בילוצ ןלָאז ייז יידעק ,לאניפ ןטנאסערעטניא םעד
 : ,(52 .ז ,רעדנעלסיוא) ."עיידיא-טּפיוה רעד וצ ןקוקוצ רעמ ךיז ןלָאז

 רעד וצ ןעמוקעג דלעפנעסקא זיא "ןָאראב , רעלסערב םעד ןופ טינ :טגָאזעג שרעדנא
 ,"ליּפש-רעשיוא-ןצּפאק, ןשידִיי א טריפעגכרוד ןוא ןשילױּפ םעד למערווא ןופ טלאטשעג
 -מָאק א ןכוז ןעמונעג סיורא שזאפיט ןקידלטעטש םעד ןופ ,ןטלאטשעג-רעמערק יד ןופ רָאנ
 ,"עניטאיבעצָאק , יד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה ָאד ןוא .רעבייה-עלצקורטסנָאק א ,סקאדעיציזָאּפ
 .עִידעמָאק ןוא עמארדָאלעמ רעראגלוװ ,רעזאושזרוב רעד ןופ קינכעט יד

 ךיז טנעקאּב 1813 רָאי ןיא .ןריטנעמוקָאד רעיונעג לסיבא ןווּורּפ סָאד ןלעװ רימ
 רעד ףא ןפמוירט ןאד טרעַײּפ סָאװ ,"עניטאיבעצָאק, רעד טימ עלסערב ןיא דלאפנעסקא
 ןוא ,סעדָא ןיא ןרָאי רע-20 יד ןיא דלעפנעסקא טבַײרש סעסעיּפ ענַײז .עניב רעשעשטַײד
 סעסעיּפ סובעצָאק .עניב עשיסור יד "עניטאיבעצָאק, יד טשרעהאב ןרָאי רע-30 יד ןיא דָארג
 םוצ ?ןרָאי רעקיצנאוצ יד ןיא טארפיב ,עמרָאפ-ךוב ןיא ךיוא דנאלסור ןיא ןענַײשרעד
 .סובעצָאק קרעװ 120 ןופ רעמ שיסור ןיא טצעזעגרעביא ןרָאװעג ןענַײז 1829 רָאי

 טינ .ךעלטַײד ,ָאזלא ,זיא ןפאש סדלעפנעסקא וצ עיגרוטאמארד סובעצָאק ןופ געװ רעד
 -ןייר א ןַײז טזומעג ןדלעפנעסקא ףא עַאּפשאה סובעצָאק טָאה סָאװראפ ,זיא רָאלק רעקינייװ
 עשינכעט לָאצ רעטמיטשאב א טימ ךיז ןצענערגאב ,ףיט רעד ןיא ןייג טינ ,עכעלרעסיוא
 + -ָארּפ עשיטסילאטיּפאק ,עזאושזרוב ּפָא טלגיּפש םירבאכעמ עדייב ןופ גנופאש יד .ןטקעפע
 -ירש רעד זיא ובעצָאק .סעוויוס ענעדיישראפ סיוכרוד ןיא רָאפ רעבָא ןעמוק סָאװ ,ןסעצ
 ןבע ; סָאװ ,םיצירּפ ןופ ,זאושזרוב רעמ ץלא ןרעװ סָאװ ,ןטכיש עשיצירּפ ערעכעה ןופ רעב
 -װָאנישט ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ןענַײז סָאװ רעדָא ,טָאטש ןיא רָאי ןופ טפלעה יד ןיוש
 -עצָאק ךיז טרעלקרעד םעד טימ .טנעמעלע רעשיטָאטש א ןצנאגניא ןיוש ןרעװ ןוא סעקינ
 ,ןרָאי יד דָארג ןענַײז סָאד ;ןרָאי רע-20--20 יד ןיא דנאלסור ןיא גלָאפרעד רעסיורג סוב
 טפאשטריוו רעשיצירּפ רעשיסור רעד ןופ רעטקאראכ רעשיטסילאטיּפאק-לדנאה רעד ןעוו
 סָאד ,גנאווצ רעשימָאנַָאקע-רעסיוא רעלאיצָאס רעד ןעװ ,טעליוב סרעדנוזאב סיורא טערט
 יוזא ,ךיז ןענעפע'ס ןוא עפוג ץערַאּפ ןראפ עליפא טסאל א ךעלעמאפ טרעוו ,םוטנגייא-בַײל
 ןבירשעג ךָאד טָאה רָאי 1809 ןיא ןיוש .לארוועפ 19 ןופ עמרָאפער רעד וצ ןגעו יד ,םורא
 זױלב טַײקנדנובעגוצ רעייז בילוצ ,םיצירּפ ךאסא, זא ,ווָאקטיװס ,טסימָאנָאקע רעשיצירפ א
 טָא ראפ .(80 ,2 ,יקסווָארקַאּפ) ."םיצירּפ ןַײז וצ טרעהעגפוא ןיוש ןבָאה ,םוסכַײר-טלעג םוצ
 ןבירשעג טַאה ,םיצירּפ ןַײז וצ ףוא ןרעה רעדָא טרעהעגפוא ןיוש ןבָאה סָאװ ,םיצירפ יד
 רעקיטכיװ ןייא זיולּב ןדלעפנעסקא טדניבראפ ובעצָאק טימ .ובעצָאק סעסעיּפ עטסופ ענַײז
 טכאל ,ןטכיש עזאושזרוב-שיצירּפ ערעכעה ןופ רעיײטשרָאפ רעד ,ובעצָאק ךיוא :ךירטש
 -וָאנישט עניילק ,ןראדנער עניילק ,ןרעיוּפ ,רעגריּבניילק ,טָאטש עניילק יד סיוא רעדייסעק
 .װ .א .א סעקינ

 -כיֹוו ךָאנ זיא'ס סָאװ ןוא ,סעוויוס עטרעדלישעג יד ןיא דיישרעטנוא רעסיורג רעד
 טכארּבעג ןבָאה ןפאש סדלעפנעסקא ןופ טַײקטּפראשראפ עשיגָאלָאעדיא עסיורג יד --רעקיט
 ןיא שיילפדליו ,רעּפרעק-דמערפ א ןבילבעג עקאט זיִא "עניטאיּבעצָאק יד זא ,וצרעד
 -מוצ ,סדלעפנעסקא קרעװ עלא ןיא טאמיק ךעלטַײד ןָא ךיז טעז סָאד .ןפאש סדלעפנעסקא
 רעטשרע רעד .ןטקא ייווצ ןופ טייטשאב עסעיפ יד .'בַײװ ןוא ןאמ, ןיא רעבָא ןטסעב
 ילוצ ןופ סעומש ןקיטכערּפ א טימ ךיז טנפע רע .שידלעפנעסקא טנכייצעגסיוא זיא טקא
 ךָאנ סעבאש ןציז סָאװ ,יסענ ןוא שירבָאד ,עטעפיור א ןוא עטסעמאש א- סענעדִיי עטלא
 םיא ףראד עמ סָאװ ,םעסָאי א ןגעװ ךיז טלדנאה סע .לביטש א ראפ עבזירפ רעד ףא שיט
 ןופ סענעצס ענייש רעקינײו טינ ןעמוק ןאד ןוא .רעדַײנש א וצ רעל רעד ףא ןבעגּפָא
 טרעװ ,עיײשַאוװירק רעזייל רעדַײנש םוצ ןָא ךיז טגניד לגנִיי רעד ,רעגייטש ןשיכָאלעמלאב
 ענעסאּכ ןוא ןיײגקעװא ליוו ,ךאפ םעד סיוא ךעלדנע ךיז טנרעל ,טריטאולּפסקע ריש א ןָא
 ןוא ,ענעצס רעד ףא עניטאיבעצָאק יד ךיז טוַײװאב ,ןּבָאה ענעסאכ רעבָא דלאּביוו -- ,ןבָאה
 סמעסָאי םעד :טלאהניא ןראגלּוװ ןוא םענדונ-ךעלרעדיוש א טימ ,טקא ןצנאג א טױא טליפ יז
 ,לטעטש ןיא ןָא טמוק סָאװ ,רעכיוס רעכַײר רעד ;רעטסעװש ןַײז ,סיוא ךיז טזָאל ,זיא עלאק
 ךיז טקעלפטנא'ס ןוא ,רעטעפ רעיײז - רעטיילגאב ןוא סערָאשעמ ןַײז ;רעטָאפ רעייז זיא
 ,קידנסיװ טינ ,ןאמ א טימ טבעלענּפָא ןרָאי עגנאל טָאה ןרעקנעש יד עריוװד זא ,עליפא
 סָאװ ,ןטקא ייװצ ןופ עסעיּפ יד טייטשאּב ,םורא יוזא .ועדורב רענעגייא ריא זיא'ס זא
 רעוויאנ א זיולְב יײז טדניבראפ'ס .ןדנובראפ טינ טײלַאסּבא שירעלטסניק ,שינאגרָא ןענַײז
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 ףראד עמ זא ,ןרָאבעג ןרֶעוװ ייז יװ ,ךַײלג ןבַײרשראפ ןעמ ףראד רעדניק זא :לקסאה-רעסומ
 עגירטניא יד סיוא ךיז טרעטנָאלּפ ךעלטסניק ןוא טרעטנָאלּפראפ ךעלנע .סעקירטעמ ןּבָאה
 . םוצ .לײט-טּפױה םעד קעװװא טרעטאּפ ןאמָאר םעד ןופ ףָאס רעד ןוא ,"לכיטנרעטש, ןופ
 ,עקאט זיאיס ןוא ,"טורקער ןשִידִיי ןטשרע, ןיא ןטָארטראפ עניטאיבעצַאק יד זיא ןטסקיצניװ
 .עמארד עטסעב ,עטסקידסעמיילש סדלעפנעסקא

 -מעדיוק ןסיוטשעג ןדלעפנעסקא טָאה עניטאיבעצָאק רעד וצ זא ,רָאלק ,ָאזלא ,טרעוו סע
 ראפ ךיז טּפאכ ,ךיז טקנירטי'ס רעו .טַײקנּפלָאהאבמוא עלענָאיציזָאּפמָאק עכעלנייוועגמוא ןא לָאק
 ןא ןפאש וצ טַײקכעלגעמ יד ןבעגעג עניטאיבעצַאק יד טָאה ןדלעפנעסקא .עלעיורטש א
 -עשעג ןופ ערוש רעשיטסאטנאפ רעטמיטשאב א ןיא ןטלאטשעג ןעמעדעפנַײא ,עגירטניא
 -ידנענאפש קרעװ ענַײז ןרעֹו ןפיוא ןימ אזא ףא זא ,ךיוא םיא ךיז טָאה טכודעג --.,ןשינע
 | .רעקידעבעל ,רעק

 ?עמארד רעד וצ ןעמוקעג דלעפנעסקא זיא יוזא יװ ,לָאמארעדיוו ,ָאזלא

 סדלעפנעסקא ןופ ַײס טנעמעלע ןא ןזיא "עניטאיבעצָאק, יד סָאװ ,טקאפ רעד ןיוש
 -ַאנאה עשיגָאלָאדָאטעמ-ןיימעגלא ןופ ןיוש קידנדייר טינ -- ,ןאמָאר ןַײז ןופ ַײס ,סעמארד
 ראפ גנורעלקרעד םוש ןייק ןעמוקאב טינ ךיז ןָאק טַײז רעד טָא ןופ זא ,טזַײװאּב -- ,סעכ
 עשירארעטיל ענעי רעדָא יד ךרוד טינ ןרעװו טרעפטנעראפ ןעק עגארפ יד .עגארפ רעד .

 רעד ןופ סוהעמ-ןסאל'ק םעד ,סוהעמ ןלאיצָאס ןכרוד רָאנ ,ןרעטסומ רעדָא סעָאּפשאה
 .רוטארעטיל-עלָאקסאה רעשידִיי

 סָאװ ,רוטארעטיל א ןיא רָאירעּפ ןטשרע ריא ןיא רוטארעטיל-עלָאקסאה עשידַיי יד
 ַײרטעג טניד ,עיזאושזרובסיורג רעשידִיי רענרעדָאמ רעקידנעמוקפוא רעד ףא ךיז טריטנעִירָא
 זיא'ס ןוא .עמרָאפ רעשירעלטסניק א ןיא סיוִא םיא טקירד ןוא םארגָארּפ ןשיטילַאּפ ריא
 רעד טימ ןָא ךיז טביוה רוטארעטיי-עלָאקסאה רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג יד זא ,טקאפ א
 "יילעמערפ ןוא ןיזטכַײל, סנָאזפלָאװ ,(1192) "ךענעה בער, עמארד סלכייא זיא םָאד .עמארד
 -נאווצ ףָאס) "עלעקרעס, סרעגניטע ,(1815 ךערענא) "טלעוו עטראנעג, עמינָאנא יד .(1196)
 עשיטסיצילבוּפ עליפא ;(1828) "ךוטקעד , סרעבָאלטָאג ,סעמארד סדלעפנעסקא ,(ןרָאי רעקיצ
 ,"טלעוו-רעקפעה, סנַָאזניוועל רעגייטש א ,סעמרָאפ עשיטאמארד ןיא טעדיילקעג ןרעװ קרעוו
 וצ טמוק עיזאושזרוב עשידִיי יד .(1829) "םידיסכ ןופ רעטאעט, סנָאזלשיפ םיארפע רעדָא
 -יטאמארד א זיא םוקפוא םעצע ריא לַײװ ,סנטש רע :םימַײט ייווצ בילוצ עמארד רעד
 ןַא סיורא טפור עוויוס רעשידִיי רעד ןיא םזילאטיּפאק ןופ גנולקיווטנא יד לַײװ ,רעש
 ,לָאהָאק םעד--עיצאזינאגרָא עשיטילַאּפ-שידירוי יד טכערב ןוא טסַײרעצ ,ןטקילפנָאק ריש א
 יד זיא ,עליימעמ .רעגײטש םעד טכערב ,עילימאפ רעד ןופ רוטקורטס יד טרעטעמשעצ
 -ניװעל יװ) גָאלאיד םוצ עביל טימ ךיז טעדנעװ רוטארעטיל ריא ןוא ,שימעלָאּפ עלָאקסאה -

 -לעזיד בילוצ :סנטײװ צ ןוא .עמרָאפ רעשיטאמארד רעד וצ ןוא ("טלעוו-רעקפעה, סנָאז
 ריא ףא עמארד יד ףוא טביוה'ס עכלעוו בילוצ ,ןליצ עקיבלעזיד טימ ןוא םימַײט עקיב
 עמארד :ןטפירש ענַײז ןיא ןעלטַײד סיורא סע טגָאז גניסעל .עיזאושזרוב עשעשטַײד יד דליש
 וצ ,עניב יד ,"לצנאק, יד ,ןסאמ יד וצ געוו רעד -- רעטאעט ,רעטאעט םוצ געװ רעד זיא
 זײרק ןטסטײרב םעד ןיא ייֵז טימ ןעגנירדנַײרא ןוא סעיידיא ענעגייא יד ןקידיירּפ ןענעק
 ןופרעד .דלעפנעסקא טרעזאכעגרעביא טָאה עקיבלעזסָאד זא ,ןיוש ןסייו רימ .ןשטנעמ
 ןַײז עקאט טריזילאער גניסעל ןוא ,רעטאעט ןראפ טערעטניא רעקיטלאוועג סגניסעל טמאטש
 טבַײרש רע יא ,רעטאעט ןטימ ךיז טדניבראפ רע יא :טנעצָארּפ טרעדנוה עלא ףא םארגָארּפ
 רעזאושזרוב ןוא עמארד רעזאושזרוב ןופ עירָאעט יד טפאש רע יא ,סעמארד םיא ראפ
 רעבָא .רעטאעט םוצ געװ א ןכוז םיליקסאמ עשידִיי עטשרע יד ךיוא -- .טסנוק רעשינעצס
 רעוויטימירּפ ,רעטרעּפמולעגמוא רעד ןיא זיולב טריטסיסקע טלַאמעד טָאה רעטאעט שידִיי
 -טירוּפ םוצ טסאפעגוצ עקאט ןענַײז סעמארד עשידִיי עטשרע יד .ןליּפש-םִירוּפ ןּופ עמרָאפ
 עזָאלניז; יד ןסיוטשסיורא ףראד עידעמָאק ןַײז וא ,שערייפעב טגָאז ןָאזפלָאװ :ועטנָאי
 יד ."עטסעפ םירופ סרעזנוא ןא גנוגיטסולעּב רוצ, ,ןעניד טעװ יז זא ןוא ,"ןדאניקעלראה
 ןשעשטַײד ןופ עידעמָאק רעד טימ ּפָא עקאט רע טקורד עידעמַאק ןַײז ןופ עבאגסיוא עטשרע
 רעגיזעב רעד דיװָאד , עסעיּפ עטייווצ ןַײז .(1196) "יטשאוו עצלָאטש יד, רעטטָאג רעבַײרש
 טריפ ןוא 1802 עלסערב) "ןגוצפיוא ייווצ ןיא ןעגנאזעג טימ ליּפשיוש ןייא ,סאילָאג סעד
 ,1928 ,םירפס דקע תיּב ,גרעּבדירפ .לגפ) .ועטנָאי-םִירוּפ םוצ ןָא ךיוא ךיז טסילש 5
 ,םירוּפ וצ טסאפענוצ ןעוװעג זיא "טלעוװ עטראנעג, .עמינָאנא יד ךיוא .(277 .מונ ,137 .ז
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 איד, :ןבירשאב יוזא יז טרעװ (114 ,2) גרעבדירפ ןוא וװָאקאי-ןעב ןופ ןגָאלאטאק יד ןיא ןוא
 ."תיזנכשא תידוהי תפשב הזחמ חראב םירופל רופס ,טלעװ עטראניג

 ןוא ,רעטאעט םוצ געװ א טכוזעג קידסענַאשקא ,ָאזלא ,ןבָאה םיליקסאמ עטשרע יד
 טָאה'ס סָאװ ,ןטַײקכעלגעמ עוויטימירּפ ענעי ןצונסיוא ןראפ עליפא ךיז טלעטשעגּפָא טינ
 עמָארד עזאושזרוב עשידִיי יד זא ,טינ טסייה סָאד .ןליּפש-םירוּפ ןופ געהנימ רעד ןבעגעג
 רעד טימ ןצנאגניא קידנכערּב רָאנ :טרעקראפ טקנוּפ .ןליּפש-םירוּפ יד ןופ עקינעי ריא טיצ
 -ָאמ יד ןרָאװעג ךעלגעמ זיא ,ןליּפש-םירוּפ עשידִיי יד ןופ רוטקורטס ןוא ךארּפש ,עמרָאפ
 םוצ עקאט ןפורעג ןוא ןענאטשראפ טנכייצעגסיוא סע טָאה ןָאזפלָאװ .עמארד עשידִיי ענרעד
 -יטכיזרַאפ סנישורבָאד טימ עליפא ןַײז םיקסאמ טינ ןעק עמ .ליּפש-םירופ רעד ןגעק ףמאק
 -כָאנ לָאקמעדיױק ןגיוצעג טמיטשאב טָאה טַײצ רענעי ןופ רעבײהנָא , זא ,גנורילומרָאפ רעק
 ןרָאקיז ןיא עטלטצרָאװעגנַײא טראבגנאג יד ןופ םרָאפקלָאפ רעשיגַָאלַאיד רעד ןכאמוצ
 סנַאזפלָאװ זא ,גנוניימ סרעדנעלסיוא טימ רעדַא ,"ןליּפש-םירוּפ עשירעלעטשרָאפ ענעדיישראפ
 עטשרע יד ןבָאה ןליּפש-םירופ יד אב .ליּפש-םירוּפ ןופ טמאטש "םזימָאק רעראבלטימוא,
 ןדִיי אב טרעװ םירוּפ זא :עיצידארט עטמיטשאּב א ןזיולב ןצונסיוא טלָאװעג םיליקסאמ
 עמארד רעשיליקסאמ רעד ןופ גנודניבראפ יד סיוא ךיז טּפעש םעד טימ .רעטאעט טליּפשעג
 ּוװ ,"טלעװ עטראנעג , עמינַאנא יד טיג עיצארטסויליא עטסעב יד .װעטנָאי-םירֹוּפ םעד טימ
 ךיז טביוה ...עסַײמ יד, זא ,עקראמער רעד ןיא טייטשאּב טנעמעלע-םירוּפ רעקיצנייא רעד
 ךיוא ."עדוס רעד אֹּב םירוּפ םוא (סיוא) ךיז טזָאל ןוא עליגעמ רעד ךָאנ סענַאט-רעטסע ןָא
 ראפ סָאװ .(שימיור 47 ,1 ,'םיװָאסק, עז) טַײצ-םירוּפ ןריפסיוא ןעמ טגעלפ "עלעקרעס,
 ?"םרָאפקלַאפ רעשיגַאלאיד ,, רעייז ןוא ןליּפש-םירופ יד וצ "עלעקרעס, רעבָא טָאה סעכַײש א

 ןלעװ .ןטַײקכעלגעמ עלָאמש ץנאג ןּבעגעג טָאה רעטאעט-םירוּפ רעד זא ,רעבָא רָאלק
 ןעגנולעטשרָאפ ענעגייא ןפאש וצ ןװּורּפ םיליקסאמ יד אב ןביוהפוא רעטעּפש עקאט ךיז
 וװּורּפ רעד רעגייטש א) וועטנָאי-םלרופ ,םוצ עקפאד טסאּפעגוצ טינ ןיוש ,רעטאעט םענעגייא
 -יבאר רערימַאטישז רעד ןיא גנולעטשרָאפ-עלעקרעס יד רעדָא ,1854 ,שארמאק ףלָאװ ןופ
 ,טעטׂש ענעדיישראפ ןיא ןעגנולעטשרָאפ-עלעקרעס עקידרעירפ יד רעדָא ,1852 ,לוש-רענ
 -שאמ טָאה עפוג רעגניטע .( (טרָאד ,"םיװָאסק, עז ,םיוברעדעצ טלייצרעד'ס עכלעוו ןגעוו
 ןַײז ,ןרעװ טריפעגפוא לָאז עסעיּפ ןַײז זא ,טַײקכעלגעמ יד ןעניז ןיא טאהעג דימָאט סעָאמ
 -ײטש א ,םיליקסאמ ערעדנא ."קיטשרעטאעט, רעדייסעק עקאט םיא אב טסייה "עלעקרעס,
 טאהעג טינ סעסעיּפ ערעייז ןופ גנוריפוא עשינעצס יד ןבָאה ,רעװאכ סנָאזפלָאװ ,לכייא רעג
 -פוא רעמ ,שיטסאלפ רעמ לטימ א יװ סיוא ייז ןבַײלק עמרָאפ עשיטאמארד יד .ןעניז ןיא
 ."ןענעײל ףא רעטאעט, רעד טייטשטנא יוזא .ףָאטש רעייז ןריזינאגרַא וצ שירעסַײר

 עמָאדקאה רעד ןיא ."ןענעייל ףא רעטאעט ,, םוצ ןרעהעג ןעמארד סדלעפנעסקא ךיוא
 :שערייפעב דלעפנעסקא טגָאז "ּבַײװ ןוא ןאמ, וצ

 ,טכאמעג רעטאעט א יװ ךָאנ סע ךיא בָאה וצרעד
 .טכאנרעטניװ א ןיא עינאּפמָאק א ןיא ןענעײל וצ ףא

 אּב ןוא ,ןעגנורעדָאפ עשינעצס יד טימ טינ ןצנאגניא עקאט ךיז טנכער דלעפנעסקא
 ךעלגעמוא טאמיק ,רעװש רעייז טלָאװ קינכעט-עניב רעד ןופ ךנאטשוצ ןקיטלַאמעד םעד
 ,רעדײײסעק ךיז טרעדנע גנולדנאה רעד ןופ טרָא רעד .סעמארד ענַײז ןריפוצפוא ןעוועג
 סעקראמער ערעדנא ַײס ,ןדלעה יד ןופ ןעגנובַײרשאב יד ַײס .ענעצס וצ ענעצס ןופ טאמיק
 .רעלארטאעט א טינ ,רעשירארעטיל א ןיא ליצ רעײז ןוא ,ךעלריפסיוא רעיײז ןענַײז
 טפָא ןעניפעג סעמארד סדלעפנעסקא ןיא ךיז ןלעװ ,טקנוּפדנאטש ןלארטאעט ןופ טכארטאּב
 .ב .צ ךיז טקידנעראפ "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא ענעצס עטירד יד :ןסוסּפאל עוולאנ
 ווא --ךערּפשעג ןיק ַײברעד קידנריפ טינ-- ןעקנירט ןוא ןסע טסעג יד ןא ,טימרעד

 -- .קעווא ןעייג

 ,טלעפעג סָאװ ,עסַײמאה רעדייס א רַָאנ דימָאט רעבָא זיא'ס
 .טלעטשעג םיקָאלאכ 9 ןיא רעדייסעק סע ךיא בָאה רעביראד

* 

 -ָאזָאד רעוועשראוו ןופ סעריסעמ טריקילבוּפ ןרעוו 151--146 ,1912 ,1 ,"רעכיבלמאז , סעקצולירּפ .נ ןיא (1
 ןרָאייד ןופ ,?שינעטָאּפשּפָא קידנעטשנאמוא , ןא רָאפ ןלעטש סָאװ ,טַײצ-םירוּפ שידִיי ןיא ןעגנולעטשרָאפ ןגעק סער
 .עגנולעטשרָאּפ 15 ףא שינעבױלרעד א ןטעבעג ןילעה ריװָאד רעסיוועג א טָאה 1840 ןיא .1840 ןוא 1839 ,7
 .ןעגנולעטשרָאפ עשיליקסאמ טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ?אפ םעד ןיא ךיוא זא ,ןַײז ןעק'ס
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 עשיטאמארד יד ."טלעוו עטראנעג יד, עמַאדקאה רעד ןיא דלעפנעסקא טלייצרעד יוזא
 ."טלעפעג סָאװ ,עסַײמאה רעדייס א, יװ ,ָאזלא ,טמוק עמרָאפ

 רעבָא סע ןעמ ןעק יצ .גרוטאמארד רעכאווש רָאג זיב א ןעװעג זיא דלעפנעסקא
 טימ ,םילָאלק-רעטאעט טימ ךיז ןענעכער טינ סדלעפנעסקא ןופ טאטלוזער א יװ ,ןשטַײטסױא
 -אעט טימ ןדנובראפ גנע ןַײז ע;גרוטאמארד ןומ ןָא ןעוו ןופ ?ןטָאבעג עשינעצס םוש ןייק
 םעד ןעניז ןיא קידנבָאה טינ ,סעמארד עטוג רעטרעדנוה ןבירשעג טינ ןעד ןעמ טָאה ?רעט
 טימ ןדנובראפ שינאגרָא ןענַײז עיגרוטאמארד סדלעפנעסקא ןופ ןטַײז עֶכאוש יד ?רעטאעט
 -סיוא אזא טכאמ ןישורבָאד .עיִכיטס רעשירעלטסניק ןַײז טימ ,ןפאש ןַײז ןופ סוהעמ םעד
 ,ךָאי-רעטאעט ןדעי ןופ טַײרפאב ןעוועג זיא דלעפנעסקא סָאװ ,םעד קנאד א, (409 .ז) :ריפ
 טרעטשעגמוא טָאה רע ,טפארק-גנורעדליש עשירעלייצ-עד ןַײז ןליּפש ןוָאלעג רע טָאה
 טָאה'ס, לַײװ :ריױּפאק טקנוּפ זיא'ס .."ךעסונ ןשירעבַײרש טימ ,טרַאװ טימ טמָארטשעג
 ענעי ןרָאװעג טּפאלקעצ ןענַײז ,"טפארק-גנורעדליש עשירעלייצרעד סדלעפנעסקא טליּפשעג
 -עגפוא ןיילא ךיז טָאה דלעפנעסקא סָאװ ,ךעלטנעוו-רעטאעט עקידנצענערגאב ןוא עלָאמש
 רימ רעבָא ,עיגרוטאמארד ןַײז טרעטעמשעצ טָאה טַײקשירעליײצרעד סדלעפנעסקא .טלעטש
 .טזומעג ךיז דלעפנעסקא טָאה ןאמָאר ןקידנלייצרעד סדלעפנעסקא ןיא ךיוא זא ,ןיוש ןסייוו
 םעד ןדלעפנעסקא ןופ טַײקנפלַאהאבמוא רעד ןופ עביס יד ."עניטאיבעצָאק, טימ ןפלעה
 סָאװ ,ןבעל ןקידלטעטש םעד ןופ טַײקנענאטשעגּפָא רעד ןיא :רעפיט ,ָאזלא ,טגיל גרוטאמארד
 : .טרעדליש דלעפנעסקא

 ןטימ ךַײלגראפ ןיא ןענאטשעגּפָא זיא ןבעל עטרעדלישעג סָאד סָאװ ,גָאלּפ יד ָאטָא
 .דלעפנעסקא יװ ,רעבַײרש ערעסערג אּב ךיוא רימ ןפערט ,ןַײזטסּוװאּב ןלאָ;צָאס סרעבאכעמ
 -לרא גנולדנאה יד רע זומ ,עמארד עזאושזרוב עשעשטַײד עטשרע יד טבַײרש גניסעל ןעוו
 *ןלזח1112 (121044| , עידעגארט ןַײז ןוא ,(21098 528 52זמקפסח) דנאלגנע ןיא ןגָארטרעב
 -נעסקא טרעדלישעג טָאה ןּבעל םענַאטָאנַאמ ,ןקידנעייטש א .(1 עילאטיא ןיא ןעמוקרָאפ זומ
 רעמערק ןשירעלדניװש םעד ןופ עידעגארט יד ,ןפָאטש-ןטקילפנָאק עקיצניװ טימ ,דלעפ
 זיא דארג ןשיכָאלעמלאב םעד ןופ גנורעדליש-רעגייטש יד ;טינ עידעגארט ןייק זיא למערווא
 ץלא סָאד .רעגולק ןרא ןא ןֹופ גנאגפוא רעטאלג רעד ךיוא יוזא ןוא ,טינ עמארד ןייק ךָאנ
 ךיז טלקַײק לָאמניײא זיולב .ןסעומש ןוא ןעגנובַײרשאב ראפ ףָאטש ,ףָאטש רעשיטאטס זיא
 ,םערוטש-ענישטורקער רעד זיא'ס :לטעטש סדלעפנעסקא ךרוד םערוטש רערעװש א ךרודא
 ,ףָאס ןזיב בייהנָא ןופ שיטאמארד ,עמארד עטסעב סדלעפנעסקא עקאט טייטשטנא ןאד ןוא
 --רעבאכעמ םענופ טַײקנפלָאהאבמוא רעשינכעט רעד ףא ,עליפא קידנקֹוק טינ שיטאמארד
 ,."טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד,

 ןוא ןאמ , ןיא ,"עניטאיבעצַאק , רעד קנאדא ,דלעפנעסקא זיא ןלאפעגכרוד שערייפעב
 רעד ןיא ,"עניטאיבעצָאק, רעד קנאדא ,רע טָאה ןטינשעגּפָא טכעלש טינ שערייפעב ."בַײװ
 -טנא טפראדעג ןעמ טָאה סרעכאנז ןוא םיקידאצ יד ןופ סעגירטניא יד -- ,"טלעוו רעטראנעג,
 זיא ָאד ןוא ,דלעה ןשיליקסאמ ןקידנטַאּפשּפָא םעד ןופ ןצנוק ןוא סעגירטניא יד ןלטשנגעק
 דלעפנעסקא טָאה ,ןטנידראפ א ,גיז ןסעמע ןא ;ןעמוקעג ץינוצ קראטש "עניטאיבעצָאק,
 ,"טורקער ןשידִיי ןטשרע,, ןיא זיולב ןגָארטעגסיױרא

 -ענ עטיוט , ענייז ןופ לײט ןטשרע םעד לָאגָאג טבַײרש 1824-42 ןרָאי יד ןיא .
 ןיוש ענַײז ןדניבראפ וצ עיידיא עלאינעג יד ןקאזלאּב ןַײא טלאפ 1824 רָאי ןיא ."סעשאפ
 ,"עידעמָאק עכעלשטנעמ יד, :םאר רעשיטנאגיג ןייא ןיא ןענאמָאר עקידנעמוק ןוא ענעבירשעג
 -יב ראזעצ, ,(1835) "ָאְירָאג רעטָאפ , ,(1834) "עדנארג ינעשזע , ןַײז ךַײלג עקאט טפאש רע ןוא
 ,סדלעפנעסקא קרעװ ענעי ךיוא ןעייטשטנא קילדנעצרַאי ןקיבלעזמעד ןיא .(1827) "ַאטָאר
 ןדלעפנעסקא ןופ ךַײלגראפ רעד ןרעװ טביולרעד לָאז -- .ןעגנאגרעד זדנוא וצ ןענַײז סָאװ
 -בָארּפ יד ןכאמ רערָאלק ןעק רע לפיוו ףא ,רָאד ןַײז ןופ ןעייפירָאק עשירארעטיל ייווצ טימ
 .עיציזָאּפמָאק סדלעפנעסקא ןופ םעל

 ןייק טאהעג טינ לָאמנײק ,לגנאמ-עגירטניא ןֹופ ןטילעג טינ לָאמנייק טָאה קאזלאב
 "עידעמָאק עכעלשטנעמ , ןַײז .קרעװ ענַײז ןופ עיציזָאּפמָאק רעד אב ןטַײקיריווש ערעסערג

 -רוב יד ּוװ ,דנאל ןקיצניא םעד ןיא ,קרעװ ןַײז ןופ טלאהניא םעד ןענופעג ןוא טכוזעג טָאה, גניסעל (1
 .(.ע .מ .דנאלגנע .ה .ד) ."טַײקידנעטשבלעז רעשיטילָאּפ ןוא רעשימַאנָאקע ןא וצ ןרָאװעג ףַײר ןענַײז ןסאלק עזאושז
 .עדנעגעל-גניסעל יד ,גנירעמ) .?ָאדראוודָא טינ ,עילימע טינ ןעמוקפוא טנעקעג טינ ןבָאה ןדָאב ןשישטַײד ןפא,-

 .(355 ןוא 291 .ז ,1907 ,גנוצעזרעביא עשיסור
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 -נארפ רעד ןופ עיצאדילָאסנָאק רעד ןופ דַאירעּפ םעד ,1848-1815 דָאירעּפ םעד םורא טּפאכ
 רעד טַײז טינשּפַא םעד טארפיב ןוא ,ןַײרקנארפ ןיא עיכראנָאמ רעזאושזרוב רעשיזיוצ
 ריא ךַײרקנארפ ןיא טרעַײּפ לאטיּפאק ןלעיצנאניפ ןופ טפאשרעה יד ןעוו ,שינערעקרעביא-לוי
 ךיג ;עיצײלַאװע עקידרעביפ א ךרוד ןכאמ סעמרָאפ עכעלטפאשלעזעג עלא .שעדיוכ-קינָאה
 טמוק ,ןטאכסימ ךיז זיא רעדָא רעטנוא טייג ,טכיש .רעשיטארקָאטסירא-לאדָאעפ רעד ּפָא טייג
 טריטנעזערּפער ןַײז יז לָאז ןוא ,טכאמ רעלעִיצנאניפ רעַײנ רעד וצ טיורב-טסעק ףא ןָא
 סיוא טגיוז ,שיטנאגיג סיוא טסקאוו שזיראּפ .ןעשזנאסינ לדִיי ןקיצומש םעד ךרוד עליפא
 ןשטנעמ ןיא רעמערָא ץלא טרעװ סָאװ ,ץניװָארּפ רעד ןופ טנעה סיורא טיצ ןוא ךראמ םעד
 רעדנאנאפ טיירב ךיז טצעז לאטיּפאק רעד .רעקילַײװגנאל ןוא רעסאלב ץלא ,ןטַײקכעלגעמ ןוא
 ,רעטאעט םעד ,עסערפ יד טשרעהאב ,ןבעל ןלערוטלוק ,ןכעלטפאשלעזעג ,ןשיטילַאּפ ןיא
 דיכָאי ןגעק עלא ןופ ףמאק רעד טרעװ רענעסיבראפ .טנעמאלראּפ םעד ,רוטארעטיל יד
 -סילש יד טכוז םָאװ ,דיכָאי רעד עקאט זיא דלעה סקאזלאב .ןעמעלא ןגעק דיכָאי ןופ ןיא
 ןשיקאזלאב םעד ןופ ןליצ יד ןענַײז סָאד - עביל ,דעװָאק ,טכאמ ,טלעג .טכאמ רעד וצ ןעל
 זיולב ןאראפ זיא ןטַײקכעלגעמ עלא וצ ןוא ,גנוטכיר ןייא ןיא ןריפ ןגעוו עלא רעבָא .דלעה
 טַײטאב ןוא ,דעװַָאק טַײטאב ןוא ,טכאמ טַײטאב טלעג .לאטיּפאק ,טלעג :לסילש ןייא
 רעד ןופ עיצילַאװע רעקידרעביפ אזא אב ,סעמרָאפנבעל ןופ טַײב ןְכיִג אזא אב -- .ןעיורפ
 סָאד .סיזירק-עִיציזָאּפמָאק א ןייטשטנא טנעקעג טינ לָאמניײק ןקאזלאב אב טָאה טפאשלעזעג
 ,ןסָאגעגרעבירא יז ,קרעװ ענַײז ןיא ןסָאגעגניײרא סעלאווכ עקידמערוטש ןיא ךיז טָאה ןבעל
 טרעדַאפעג שימרוטש ףעקײט קרעװ ןייא ךָאנ ,סטנװַײל ערעטיירב ץלא וצ ןעגנּוװצעג
 םוצ קרעװ ןייא ןופ טרעדנאוו סָאװ ,טלאטשעג עשינָאמעד סקאזלאב ,ןערטַאװ .ךעשמעה א
 ףראד סָאװ ,עִיצּפעצנָאק עשיגָאלַאעדיא ןא זיא'ס :לטימ עִיציזָאּפמָאק ןַײק טינ זיא ,ןטייווצ
 .עיזאושזרוב רעלעיצנאניפ רֶעַײנ רעד ןגעק טסעטָארּפ סקאזלאב ןקירדסיוא

 רערעדליש םעד ,ןלָאגָאג ראפ םעלבָארּפ-עִיציזָאּפמָאק יד ןענאטשעג ףראש זיא עשז ןגעקא
 רעד ףא קידנקוק-טינ .ןבעל ןשיצירּפ-ןיילק ןוויסאּפ ,םענענאטשעגּפָא ,ןטרעווילגראפ ןופ
 -ענ עטיוט, יד ןופ טלאטשעג עלארטנעצ יד טשרעמיולקימ זיא סָאװ ,רוגיפ-וװָאקישטישט
 גנולקיוװטנא  ןא ןיא ןרעװ טלדנאווראפ טנַאקעג טינ ךָאד קרעװ סלָאגָאג טָאה ,"סעמָאש
 .דלעה א ןופ עדירעי רעדָא סקּוװ ,עיצוילָאװע יד טרעדליש סָאװ ,ןאמָאר א ןיא ,"ןאמָאר
 םורא יוזא טפאש ןוא ,סלָאגַאג ןטלאטשעג ערעדנא ןופ רעשימאניד טינ זיא ווָאקישטישט
 ןדנעוו ךיז זומ לָאגַאג ןוא .טַײקכעלגעמ-עִיציזַאּפמָאק עַײנ ןייק ,סקא-עִיציזָאּפמָאק ןייק טינ
 סװָאקישטישט ןופ גנוגעוואב רעראבנייש רעד וצ ,"ןאמָאר געוו, א ןופ לטימ ןוויטימירּפ םוצ
 : ,לדנָאטעאפ

 סָאד בעל ןטרעוװװילגראפ ,םענענאטשעגּפָא ןא טרעדלישעג טָאה דלעפנעסקא ךיוא
 ןופ רעקילהנעצרָאי עטשרע יד ןיא ןילָאװ-עילָאדָאּפ ןופ ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןּבעל
 רעשימאניד א ןאראפ ןיוש ךָאד רעבָא זיא עטָאלּב רעקידנעייטש רעד טָא ןיא .ה"י ןט9
 טכיולג סָאװ ,ןוז רעד וצ ךיז טסַײר סָאװ ,עיזאושזרוב רעַײנ א ןופ םוקפוא רעד :פיצנירּפ
 טלעוו רעד ןופ ןקילג עלא, זא ,ןכַאטיּב טימ טרימאלקעד סָאװ ,סעכיוק עריא ןיא קידרעּפָאה
 ןטַײקכעלגעמ יד טנפעעג ןדלעפנעסקא ראפ ךיז ןבָאה ,םורא יוזא ."ןפָא ריא ראפ ןעייטש
 ןופ על;פארגָאיב רעד ףא טיובעג זיא סָאװ ,ןאמָאר א ןופ ,"ןאמָאר-גנולקיווטנא , ןא ןופ
 ךרוד טייג ,טלעװ רעד ןיא סיורא ךיז טסַײר ,לטעטש םעד ןופ סיורא טסקאוו סָאװ ,דלעה א
 קעװא טינ טַײװ דלעפנעסקא זיא ךָאד ןוא .עיצילַאװע עקיטסַײג ןוא עלאיצָאס עקיטכיוו א
 םוצ ןטאדידנאק ענַײז ןײגקעװא טַײװ טנָאקעג טינ טָאה רע ,"געװ םעד ףא
 -אריּפסא ערעיז .טירט ערעכיז קיניײוו ,עטשרע יד טשרע ןלעטש ןדיינאג ןזאושזרוב-סיורג
 רעמ טינ ליו דלעה סקאולאב .עכעלניילק--סעיציבמא ערעיײיז ,ןדיישאב ךָאנ ןענַײז סעִיצ
 טקיוראב ךיז טָאה'ס ךיג יװ ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .שזיראּפ ןעמענַײא יװ ,רעקינייװ טינ ןוא
 "םִיארצימ סעִיצעי, סָאד .ןקילג ענַײז סיוא ןעעז טצענערגאב-שירעטסיליפ יװ ,רעגולק ןרא
 רעד זיא דלעפנעסקא ןוא ,ןביױהעגנָא טשרע ךיז טָאה עיזאושזרוב רעשידִיי רעַײנ רעד ןופ
 טרעטנָאלּפ סָאװ ,עיזאושרוב רעשידִיי רעכעלגעמראפ רעד ןופ טכיש םענעי ןופ רערעדליש
 -טפאשטריוו רענענאטשעגּפָא ,רעטרעווילגראפ רעד ןופ ּפָא ךיז טסיוטש ןוא סיורא טשרע ךיז
 ןופ עיצװילָאװע יד זיא ,עליימעמ .לטעטש םעד ןופ םעטסיס רעלערוטלוק ןוא .רעלאָיצָאס-ךעל
 ריא ךאווש זיא ,עליימעמ .םענראפ ןטיול עלאקידאר-טינ א ,ּפמעט ןטיול עמאוגנאל א דלעה
 -ראפ עשיטקעלקע ןא עקאט רימ ןעעז "לכיטנרעטש,, ןיא .לטימ-עִיציזָאּפמָאק א יװ ,גנוטַײדאב
 --טנא ןא ןיא יװ ןָא ךיז טביוה סע :סעדָאטעמ-עיציזָאּפמָאק (ריפ עליפא ןוא) ירד ןופ גנודניב
 דלעה-טּפיוה םעד ןופ עיצילַאװע יד ןךעדליש ןעלטיּפאק 8 עטשרע יד ןוא ,ןאמָאר-גנולקיוו

, 
 צר :



153 

 זיא ןעלטיפאק עירעס עצנאג א ןוא ,ןרעדנאו לכימ ןָא טביוה ךָאנרעד .עווייצאמ לכימ
 טריפ דלעפנעסקא ןוא ,קינײװ ץלא ךָאנ זיא'ס ןוא ;"ןאמָאר-געוו, א ןופ ןאלפ- ןיא טיובעג
 ריא טניפעג סָאװ ,עגירטניא-"עניטאיבעצָאק , א ,טנעמעלע ןלענָאיציזָאּפמָאק ןטירד א ןַײרא
 טליפ עַיצזָאּפמָאק ןימ אזא ןופ טַײקידלקערב יד ;שזובישזעמ ןיא ףיוה סנבער ןפא לאניפ
 ויטָאמ םעד :וויטָאמ ןכעלטסניק ,ןקידנדניבראפ א ךָאנ וצ טעּפעשט ןוא ,ןיילא דלעפנעטקא
 םעד ,ןאמָאר א ןופ ּפיט ןוויטימירפ א טיג ןעמאזוצ ץלא-- ."לכיטנרעטש, ןשלאפ א ןופ
 ."ןאמָאר-סעומש,

'+ 
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 .רעכיוס רעטרעלקעגפוא רעד--טלאטשעג עוויטיזָאּפ סדלעפנעסקא

 ,ןטלאטשעג טימ יײז ןיא טלמיו סע .קרעוװו סדלעפנעסקא ןענַײז טרעקלעפאב טכידעג
 ָאד ךיז טסיג ,גנולעטש רעלאיצָאס רערָאלק א ןוא ןעמענ טימ ןשטנעמ ,ןדלעה ץוכא ןואי
 ,עקזָאלנעמָאנ א ('טורקער ןשידִיי ןטשרע םעד, ןוא "לכיטנרעטש, ןיא טארפיב) רעביא
 ןיא גנולעטשרעדנאנאפ רעייז ,גנויצאב רעקיטַײזנגעק רעיײז ןוא ןשטנעמ .עסאמ עמינָאנא
 ןדלעפנעסקא טריסערעטניא ךעלסילשסיוא סָאד -- רעגייטשנבעל רעייז ,טפאשלעזעג רעד
 ויא'ס שטָאכ ,טפאשדנאל ןופ ,שואזײּפ ןופ ןעגנורעדליש םוש ןייק ,.ב .צ םִיא אב ַאטינ
 .וויטָאמ-טסנוק רעטרעגריּבעגנַײא ,רענעמונעגנָא ןא ןיוש ןטַײצ ענַײז ןיא

 -ןענָאזרעּפ יד ןיא .ןדלעה ענַײז ןופ עיצאקיפיסאלק א זדנּוא טיג עפוג דלעפנעסקא
 ,גנוללעטש רעלאיצָאס רעייז טיול טריּפורג ווָאר'ס יז ןענַײז סעמארד ענַײז ןופ סעמישער
 סעפורג עניוזא ,םורא יוזא ,ןעמוקאב רימ .ּפָארא ןביוא ןופ דימָאט טייג רעטייל רעד ןוא
 ,סעקישטארדַאּפ רעדָא םירכָאס עסיורג ,םיריווג עטרעלקעגפוא .1 ;ןדלעפנעסקא אב ןדלעה
 רעשירכָאס רעטלא .2 .םיריוג ףא ןטאדידנאק ,עטרעלקעגפוא ,עטעדליּבעג טַײלעגנוי ןוא
 זיא עיצקנופ עשיטסילאטיפאק רעייז סָאװ ,עכלעזא רעבָא ,םיריווג ַײס ןענַײז סָאד .דארג
 ,דעסעכ סצערָאּפ ןטימ ןבעל סָאװ ,ןראדנערא עכַײר) עוויטאוורעסנָאק א ,ענעברַאטשעגּפָא ןא
 ןיא סיסָאס לעָארסַיי רעגייטש א ,ּםענראפ ןקידלטעטשנײלק ַא טימ סעקינרעכָאװ עכַײר
 ךיז ןסַײר עּפורג רעד טָא ןופ .רעמערק ןוא םירכָאס עלעטימ םאטס ַײס ,("בַײװ ןוא ןאמ,
 סעכניּפ יװ ,ןּפיט :סנטש רע ,עִירָאגעטאק רעטשרע רעד וצ ךיז ןרעטנעענרעד ןוא ּפָא
 עגני--:סנטײװ צ ,סעקינעדליג ןרעװ וצ ןבערטש סָאװ ,,סענאשטשעימ - ,רעטיור רעד
 עגנוי יד טבילראפ ןענַײז ייז ןיא סָאװ ,םירכָאס עשיקנערפטלא יד ןופ רעטכעט יד ,ךעלדיימ
 -נעש ,רעמערק ,םירכָאס עניילק -- רעגריבניילק ןענַײז עירַאגעטאק עטירד יד .3 .םיליקסאמ
 -אר עשידיסכ .4 .ןשטנעמטפול םאטס ,עשלָאהָאק שעדיוקיילק ,סרעלגומש ,סרעדנער ,רעק
 .וװ .א .א רעלמאז-סעדָאמַײמ ,םִיָאבאג ,שעדיוקיילק ערעייז ןוא םִיייּב

 רעד ןופ ןטלאטשעג יד דלעפנעסקא םורא טלגניר טפאשּביל רעלעיצעּפס א טימ
 םענרעדָאמ א ףא טאדידנאק רעגנוי רעד .טנגוי יד טארפיב ןוא ,עירָאגעטאק רעטשרע
 -ארגָאיב יד ךיוא ןוא ,ןטפאשנגייא עקיבלעזיד דימָאט ןדלעפנעסקא אב טָאה טסילאטיּפאק
 ןעק סָאװ ,ןאמרעגני א, זיא עװַאשכאמלאב ןרא .רעביא ךיז ןרעזאכ ןטַײהלצנייא עשיפ
 .טלא רָאי 22 ןיא רע ."רעגולק א ןוא רעבַײרש א ,ןדמאל א וצרעד זיא ןוא ,סעניושעל
 -יװָאקסָאמ ןבַײרש ליוו רעייז ןָאק ,רָאי 20 ןופ גנוי רעגנוי א, זיא קאּפושטש לעָארסִיי
 ,רָאי 20 ןופ גנוי רענייש א, זיא עווייצאמ לכימ ."גנוי רעגולק ,רענעּבירטעגכרוד א ,שירעט
 ,ָאזלא ,זיא לאטיּפאק וצ געװ רעד ."ןייש טבַײרש ןוא רעפיצ ,שירעטיװָאקסָאמ לסיבא ןָאק
 ,סעניושע? ןענָאק ףראד עמ ,גנודליב ןאד ;טפאשגולק ,לכייס לָאקמעדיױק ןדלעפנעסקא טול
 סיוא ךיג ךיז טלייט עווייצאמ לכימ ."שירעטיוָאקסָאמ,, ןענעק סָאד טליּפש עלַאר עסיורג א ןוא
 ןָאט וצ קידנבָאה ,ךארּפש עשיליופ יד רָאנ ןצונאב ענעי לַײװ ,רעלקעמ ערעדנא ןשיווצ
 עשיסור יד וצ געוו א רעּבָא םיא טנפע שיסור סלכימ ;םיצירּפ עשיליופ יד טימ ךעלסילשסיוא
 טדניבראפ גנוגנידאב עטירד א ךָאנ רעבָא .טכעלש טינ יז םורא טנידראפ רע ןוא ,ןרעציפָא
 יד ןיא .עזַײר זיא סָאד :ריװג םענרעדָאמ א ףא רוטאדידנאק רעד טימ דלעפנעסקא
 רימ יװ .רעגולק ןרא ןוא ,סעִידעי ןפאשראפ ךיז רעוװש זיא לטעטש םעד ןופ ןעגנוגנידאב
 ןיא --רעטיור רעד סעכניּפ ,עשראוו ןיא טכארבראפ טנגוי ןַײז עקאט טָאה ,ןיוש ןסייוו
 ךעיונ ,"ןבַײרש ןוא ןענעײל שידִיי ןוא שיסור טנרעלעגסיוא ךיז , טָאה רע ּוװ ,וועשטידראב
 ייס ,גנודליב יד וצ ײס ךיז ןגָאלשרעד טרָאד ןוא דנאלגנע ןיא קעװא זיא רעדנעלגנע רעד
 רעד טימ גנאהעמאזוצ ןיא טשרע ליקסאמ א ןיא סיוא טסקאוו עווייצאמ לכימ .רעשִיוא וצ
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 גנולקיווטנא רעד טימ טמיטש (ו סדלעפנעסקא טקנוּפדנאטש רעקיזָאדרעד .עלסערב ןיא עזַײר
 ןופ ןגעוו יד ףא ןסָאגעצ ךיז טָאה עלָאקסאה יד :רעדנעל-ךערזימ יד ןיא עלָאקסאה רעד ןופ
 ,קיצּפַײל ,עלסערב ,ןילרעּב ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןכאילש יד ףא ,לדנאהסיורג ןשידִיי
 .סעדָא זיב ןילָאװ--עילָארָאּפ ןוא (ענליוו ,װעלָאמ ,װָאלקש) דנאלסורסַײװ ןיא גרעבמעל ,דָארב
 עשידנעלסור עטשרע יד ןופ סעִיּפארגַָאיב יד ןופ ןסייוו רימ סָאװ ,םעד טימ ךיוא טמיטש סע
 םעד ,גנּוױשנָא-טלעװ רעשיליקסאמ רעד ןופ גנופיטראפ יד .רעבַײרש ןוא רעוט עשיליקסאמ
 ףא ןעמוקאב ייז ןבָאה גנודליב רעכעלטלעוו רעד .ןיפ גנוריזיטאמעטסיס יד רעדָא בײהנָא
 -ניװעל ,ןילרעב ןיא לוש עשיליקסאמ יד ןעגנאגעגכרוד זיא ןיפעל :דנאלסיוא ןיא סעזַײר
 ,גרעבמעל ןיא --רעגניטע ,(לָאּפָאנראט ,גרעבמעל ,וװעקלַאשז ,דָארב) עיצילאג ןיא -- ןָאז
 .װ .א .א עיצילאג ןיא -- רעבָאלטָאג ,(: (עלסערב) דנאלשטַײד ןיא -- דלעפנעסקא

 ,םוטכַײר וצ ךעלעמאּפ רעבָא ןעמוק ,םערָא ןענַײז טַײלעגנוי עשיליקסאמ סדלעפנעסקא
 קנאדא ךעלגעמראפ עליפא טרעװ קאּפושטש לעָארסִיי .גנודליב ןוא עמכָאכ רעיײז קנאדא
 םעד טכאמעג םיא טָאה ,לעָארסִיי ,עפוג רע סָאװ ,רעכאנז א טלדניוװשאּב רע -- לציּפש א
 טערט ,רעטכָאט עשילמיה יד ,עלָאקסאה יד .("טלעוו עטראנעג יד,) סעפיומ-לאב א ןופ םעש
 ןפאש וצ ךיז ,ןרעװ וצ ךַײר געו א יו ,טליהראפ טינ ןדלעפנעסקא .אב סיורא ָאולא
 -עלָאקסאה עקידרעִירפ יד עבאגעל סַײנ לקיטש א זיא'ס .עִיציזַאּפ עלאיצָאס ,עטסעפ א
 -יוס רעטרעלקעגפוא ,רעכַײר רעד ןעװעג דימָאט ןדלעה עלאעדיא יד ןענַײז טרָאד .ןטפירש
 טאטוּפעד רעכַײר רעד סע זיא ןעלכייא אב .טנעגילעטניא רעד -- גָאלַאעדיא ןַײז ןוא -- ,רעכ
 רעדיו ןוא דיװָאד רעכױס רעסיורג רעד --ןרעגניטע אב ;סוקראמ טנעדוטס ןוא ןאטאג
 רעכיוס רעכַײר רעד--"םידיסכ ןופ רעטאעט , סנָאזלשיפ םִיארפע ןיא ;טנעדוטס רעד ,סוקראמ
 רעד ,--"טלעוו רעטראנעג,'רעמינָאנא רעד ןיא ;לעָארסִיי טנַײרפ ,ןַײז ןוא בייל עקָארק ןופ
 ןיא .ךַײרטסע ןופ רעטלאהכוב רעשיטנעגילעטניא רעד ןוא "דנאלסור ןופ רעכיוס רעסיורג
 ;רָאּפ יד ָאטָא טמערָאעג רעדייסעק ףוא ,ָאזלא ,טערט עמארד רעשיליקסאמ רערעטלע רעד
 רעמערַא רעד ,(רערעל ,רעטלאהכוב) ףליהעג ןוא גָאלָאעדיא ןַײז ןוא רעכיוס רעסיורג רעד
 טעװ רע ,סעמע) ,םוטכַײר וצ טינ ,גנודליב וצ לָאקמעדױק טבערטש סָאװ ,טנעגילעטניא
 רעד זיא םיליקסאמ עגנוי סדלעפנעסקא' אב .(ךיוא סערישא טימ ןרעװ טניולאב ףָאסלָאקּפַאס
 ןיולב גנודליב זיא ,ןקילג עלעירעטאמ לָאקמעדיוק .ה .ד ,"טלעוו ר עד ןופ ןקילג יד, ליצ
 -יגענ, וצ זיולב רעגולק ןרא טגָארט עלָאקסאה ןַײז זא ,רעדנּוװ ןייק טינ .ליצ םוצ לטימ א
 עשידִיי ףא סענַאמכאר טָאה רע, :יוװא רַאג סע טריוויטַאמ רע שטָאכ ,"טַײל עגנוי עשיד
 : ."רעדנילב א זיא דִיי רעכעלטיא ,ןגָאז טינ ןלָאז םיצירּפ ,רעדניק

 עשיליקסאמ עמערָא יד ןעלגיּפש ךיז טגעלפ ליקסאמ ןגנוי ןטריזילאעדיא םעד ןיא
 רעגנוי א רָאנ ,טנעגילעטניא ןא טינ ליקסאמ רעגנוי רעד זיא ןדלעפנעסקא אב .ץנעגילעטניא
 טָאה סָאװ ,קאפושטש לעַארסִיי ןופ דליב םעד ןיא סע ןעמ טעז ןטסטעליוב םוצ .רעכיוס
 ,ןבױלגרעבַָא ,רעכאמפעשיק ,םיקידאצ ןגעק טפמעק - ןטרעלקעגפוא ןא ןופ ןכירטש עסיוועג
 -אקירּפ רעשיטקארּפ א ךָאד זיא ןוא -- ,"ךעלכיב עשִיָאג , טנעייל ,ןכארּפש לסיבא טציזאב
 -סִיי - ןטלאטשעג ַײרד יד ןופ רעטסשיטנעגעלעטניא רעד .טנעגילעטניא ןא טינ ,קישטש
 טבַײרש רעגולק ןרא .רעגולק ןרא זיא -- עווייצאמ לכימ ןוא רעגולק ןרא ,קאּפושטש לעָאר
 עריטאס ןייא ןוא -- םורא םעד ןופ ןשינעעשעג ןוא ןטלאטשעג ףא סעריטאס -- רעדיל עליפא
 ןשידִיי ןפא עריטאס א זיא'ס -- טפראשראפ לאקירעלקיטנא זיולב טינ ,זעיגילעריטנא עליפא זיא
 טיצ טַײקיטעט רעשירעטכיד וצ .("ליּפש רעשיוא ןצּפאק, ןיא "עסַײמ,, א) ןביולג-ךעִישָאמ
 --,רעשיוא ןוא רעכיוס רעסיורג א ןיוש זיא רע ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא עליפא םיא
 .םעד ןעמכאנ ןופ רעדיל יד - ,רָאלק טינ זיא ךאז יד ,טסאפראפ רעדָא - טריגאדער רע
 וו ןוא ,םארגָארּפ ןַײז זיא שירעסַײרפוא קיניײװ יװ ,ןעזעג רעבָא ןיוש ןבָאה רימ .ןסיורג
 ןשלָאהָאק א ןופ ּפיט ןקילָאמא םעד ןופ ןרַאי-עלודג ענַײז ןיא ּפָא ךיז טליײט רע קינײװ
 .(6 ףעקאט

, 

 ןייק ןרָאװעג ?גלוגעמ טינ וטסלָאװ, :"טורקער ןשידִיי ןטשרע, םעד ןיא רעגולק ןרא וצ טגָאז עלערעפ (
 ,ןרא ןייק טאהעג טינ טלָאװ ךיא ןוא ,טאהעג ענעסאכ רָאי 14 וצ ,עלעדִיי רעלאוויבינ א ןבילבעג וטסלָאװ ,עשראוו
 ..."רָאג עכָאיאיסּפ עמיולש א רעדָא ,רענַײרקוא קילָארסִיי א ןרָאװעג וטסלָאװ רעשפע

 ּוצ ןעגנאגעגרעבירא טשרע סעדָא ןיא זיא רלעפנעסקא זא ,(16 ,1923 "טעוװעג ,) ןבָאה ליװ יקצולירּפ .נ (2
 סלכימ ןופ גנוריטאד עכעלטקניּפ יד .ןבעל ןַײז ןופ ןרָאי רעקיצרעפ יד וצ ,1824 טַײז טשרע ,ָאזלא .עלָאקסאה רעד .

 סרלעפנעסקא .םיטָארּפ עשיפארגָאיבָאטװא ךיוא טנכייצראפ ןרעװ ָאד זא ,רָאלק רעבָא טזַײװ דנאלשטַײד ןיא עזַײר
 .1812 ראפ ךָאנ ךיז טריטאד םזיליקסאמ

= 

 . ןגנוי םעד ,רלעה ןלאעדיא סדלעפנעסקא ןופ גנודילק ןוא ןעזסױא םעד ןענעכייצראפ וצ רעשפע טנױל סע (3
 רעשפע ,עלעדרעב עלעציּפ א ,רָאי 22 ןופ יװ יוזא ,ןסקאוועג ךיוה טינ ,ןאמ רעגנוי א .עווָאשכאמלאב ןרא, :ליקסאמ
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 -סאמ עגנוי סדלעפנעסקא ןופ לּפאטש ןטסכעה ןפא :רעטיײל א ָאד רימ ןבָאה רעדיוו
 .עווייצאמ לכימ -- רעקירעדינ ,קאּפושטש לעָארסִיי -- טימרעדניא ,רעגולק ןרא טייטש םיליק
 ןיש ןבָאה יײז סאשעב ,טייהרעקיטראפ ךיז רימ ןענעקאב ןדלעה יוװצ עטשרע יד טימ
 טּביױוה עווייצאמ לכימ .רעגייטש ןכעלטלעוו ןוא גנודליב רעכעלטלעוו ןופ דארג ןטמיטשאב א
 עגיירדאמ רעד וצ -- רע טעװ ןייגרעד ןוא ,גנורעלקפוא רעד וצ געו ןרעווש ןַײז ןָא טשרע
 ןַײז ןוא ,רעפלעהאב א רע זיא ,םיא טימ ךיז ןענעקאב רימ ןעוו .קאּפושטש לעָארסִיי ןופ
 קידנסע םיא טּפאכ עמ :םורפ ּפאנק רעבָא ןיוש זיא רע .דעמאלעמ א ןרעװ וצ זיא גנונעפָאה
 .ערעיראק רעשידמאלעמ ןַײז ןופ לעט א ןיוש טרעוו'ס ןוא ,סענָאט א ןיא ,סעווייטעב-ערָאסא
 טַײצ יד זיא'ס .ןרעציפָא עשיסור םורא ךיז טיירד סָאװ ,רעלקעמ א ,רעטקאפ א טרעוװ לכימ
 -פוא טימ ָאד ךיז טנאקאב ,עלסערב ןיא ןָא טמוק ?כימ ןוא ,סעמָאכלימ עשינָאעלָאּפאנ ןופ
 טציא .ןאמסקַא עָאּפשאה א םיא ףא טָאה טארפיב ןוא ,סעקישטארדָאּפ עשידִיי עטרעלקעג

 -נעסקא ?טאטלוזער רעד ןוא .ּפמעט ןשימרוטש א ןיא עִיצילָאװע עשיליקסאמ ןַײז ןיוש טייג
 רעד זיא ,עטסָארּפָאּפ ןָאט קוק א לי עמ זא, :ןפיוא ןימ אזא ףא סע טריסקיפראפ דלעפ
 זיא ,קילדִיי רעילָאּפָאיַאהיַאל א ,רעטקאפ א ןופ ,רעפלעהאב א ןופ ,ךעלקילג רעייז לכימ
 טדיילקאּב ,שטנעמ רעטרעלקעגפוא ןא ,שטנעמ רעצנאג א ןרָאװעג רָאי ןייא ןיא רע
 עלעטייק-רעגייז א טימ סליוװ א לרעגייז א ,רע טָאה טלעג לבור טנזיױט רָאּפ א ,ערָארס א יװ
 ןיילא רע טָאה לסיבא ,םיקָאסיײא-ןדאירדָאּפ ןופ דניצא סייו רע ,רעמ ךָאנ ןוא .וצרעד
 טרעהעג רע טָאה ןדאירדָאּפ ערעדנא טימ סעקזָאװערעּפ ןופ ןוא ,לָאטיּפש אּב ןוט וצ טאהעג
 רעד ןרעװ סע טעװ רע .(17 .ּפאק) "ןרָאפ וצ םייהא טוג ץנאג עקאט םיא זיא ,ןעזעג ןוא
 לָאז רע --ןאמסקָא טגָאז - ןבעגעג טלָאװ ךיא, :לטעטש ןיא גנורעלקפוא ראפ רעפמעק
 עטראנראפ ןגָאז וצ ןטרָאד לָאמא ןרָאפ רע לָאז ,טלעג ליפ טימ טינ שטָאכ ןעמוק םייהא
 ,(15 .ּפאק) "!ריפ ךַײא טגָאז עמ סָאװ ,סעמע טינ זיא סע :ןשטנעמ

 ,ךעלנע קראטש ןענַײז םיליקסאמ עגנוי יד .ענידלעה עגנוי א טסאּפ דלעה ןגנוי םעד
 לכימ ןופ טריפ סָאװ ,רעטײל א .עיצאיצנערעּפיד עסיוועג א טנכייצראפ רימ ןבָאה ךָאד
 .רעסאוו ןּפָארט ייװצ יװ ,ךעלנע רעבָא ןענַײז סענידלעה יד .רעגולק ןרא .זיב עווייצאמ
 גולק רעייז ,טלא רָאי ןצכעז , :(ליּפש-רעשיוא-ןצּפאק) :טריזירעטקאראכ יוזא טרעװ עלערעּפ
 טוג ,גולק ,ןייש א רעיײז, :("טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד,) עלעמורפ ."ןייש רעייז ןוא
 ,רעייז , ,רָאי 16 טלא זיא ,"טלעוו רעטראנעג, רעד ןופ --יסעפ .טלא רָאי 16 ךיוא ,"לדיימ
 רעייז, ,טלא רָאי 15--14 זיא ,עלאק סלכימ ,עצנייש ."וצרעד לדיימ גולק א ןוא ןייש רעייז
 ענעסאכ רעד וצ טעװ עצנייש) רָאי 16 טלא דימָאט ,ָאזלא ,זיא ןדלעה יד ."לדיימ ןייש א
 ריא טיול .טוג רעייז ןוא ןייש רעייז ,גולק רעייז זיא ,(רָאי א טימ ןרעװ רעטלע ךיוא
 רעגנוי רעד דָארג טפמעקאב'ס ןכלעוו ,טכיש םענעי וצ יז טרעהעג גנומאטשּפָא רעלאיצָאס
 אב עטבילעג ןַײז ןפמעקסיוא ןומ ליקסאמ רעד :עגירטניא עשיטנאמָאר יד ןופרעד .ליקסאמ
 ןגעו ףירגאב ןּפאנק א רָאג טָאה ,וויסאּפ זיא לדיימ יד .עוויווס ריא אּב ,ןרעטלע עריא
 ךא זיא ץנעגילעטניא ריא .דלעה ןגנוי ןכרוד טקידיירּפעג טרעװ סָאװ ,גנורעלקפוא רענעי
 ןשידַאזיּפע ןא ןגָארט ,טעבראעגרעדנאנאפ ךאווש ןענַײז ןּפיט עשלדיימ יד .עקיטלאווג א טינ
 .ןּפיט יװ ,סעמעכס רעכיג ןענַײז סָאד .רעטקאראכ

 ןענַײז ןטלאטשעג עטריזילאעדיא סדלעפנעסקא ןשיװצ רעבָא עּפורג עטסקיטכיוו יד
 ךיוא ווָאר'ס ,ןשטנעמ עדילָאס ןענַײז סָאד .םירכָאס עטצעזעג ןוא עפַײר ןיוש ,ערעטלע יד
 םירכָאס עסיורג ןענייז סָאד .גנוראפרעדנבעל רעסיורג א ןוא לאטיּפאק ןדילָאס א טימ
 -סיוא ראפ ץרעכערעד סיורג ןבָאה ,רעדייסעק ןזַײר סָאװ ,ןשטנעמ ,סעקישטארדָאּפ רעדָא
 -ראפ ןענַײז יז .עיזאושזרוב רעשידנעלסיוא רעד ןופ ןבעל-רעגייטש םעד ראפ ןוא דנאל
 םעד ןעעז ןוא ,ןבעל ןשידִיי ןופ טַײקרעטצניּפ ןוא טַײקנענאטשעגּפָא רעד רעּביא טלפייווצ
 -?עפאּב רעשידִיי רעד ןופ גנוטלאּפש רעשיטילַאּפ ןוא רעשידירוי רעד ןיא זיולב געװסוָא
 ןופ ַאש יד ןגָאלשעג ןיוש טָאה ,עטרעלקעגפוא יד ,ייז ראפ :סעִירָאגעטאק ייווצ ןיא גנורעק
 טימ ,גנאווצ ןדנעװנָא ןעמ זומ רעדיװ עסאמ רעסיורג רעד וצ ,גנוקיטכעראבכַײלג רעלופ

 -גַײא לסיבא ןקאב יד .זָאנ עקיציּפש עגנאל א ,סקידרעגנעל א .םינָאּפ ךיילב א ,ךעלעייּפ עניילק ,ןרָאשעגוצ לסיּבא
 רעד .עלעטראג לָאמש א טימ ,טיינעג ןייש ,עטָאּפאק ענעטילמאק א .עצראווש ,ןגיוא עגולק רעייז ייווצ .ןלאפעג
 םעד רע טלאה טנאה רעדנא רעד ןיא .טנאה רעד ןיא לָאסאואּפ א ןוא ןכעליישטאפ ןציצ א טימ ןדנובעגוצ זדלאה
 .עניר א עקלימראי רענעטימאס רעצראווש א ןיא רע טייג ּפָאק םעד ףא .ץיה רעד ןופ ךיז טכָאפ ןוא שוילעּפאקי
 טימ ךיש עטצופעג ןוא ןקָאז עטאילעּפָאּפ  ןיא טייג רע .ןרישעג לסיבא רָאנ ,טלָאגעג טינ ןענַײז ּפָאק םענופ רָאה יד
 עמ יוװ ,רע טכאמ שוילעּפאק ןטימ ,םערָא ןרעטנוא לָאסאראּפ םעד רע טמענ ,ןעלערעּפ טעז רע .ןדנובעגוצ ךעלדנעּב
 .(ײליּפש-רעשיוא-ןצּפאק,) .(.ע .מ .ץנאגעלע ןופ קורדסיוא ןא ,ָאזלא ,זיא םעריש רעד) ."ךיז טגיינ
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 םירייוואכ סנאמסקָא זא ,רעדנּוװ ןייק טינ .ןבעל ןשידִיי ןופ עמרָאפער יד ןריפכרוד טלאוועג
 ןופ רעדנעלדירפ דיװָאד ןופ םודנארָאמעמ ןטנַאמרעד םוצ קידנעטשלופ ךיז ןקינייראפ
 -וימ ןיא ןסאמ עשידִיי יד זא ,קוק ןרענָאיצקאער רעֶמ ךָאנ ןַײז וצ עליפא ןוא ,1816 רָאי
 רעכעלרעגריב וצ ,עליימעמ ,ןוא עלָאקסאה רעד וצ עָאר יוזא טינ טַײװ ןענַײז עּפָאריײא-ךער
 גנוקיטכעראבכַײלג עקידפעקייט יד זיא עליימעמ ןוא ,ןדיי עשישטַײד יד יװ ,עיצאּפיצנאמע
 ןופ ןצעזעג עַײנ יד ןריפסיוא עיונעג סָאד טשרע ;לעוטקא טינ ךָאנ ןלוּפנױרק ןיא ןדִיי ןופ
 רעד וצ ןעיצרעדרעביא יײז טעװ ,גנורעקלעפאב עשידיי יד ןטיײרגוצ טעװ עכולעמ רעד
 רעד זא ,םיקסאמ ןענַײז םירייוואכ ענַײז ַײס ,ןאמסקָא ַײס .עיצאפיצנאמע ןופ- ָאש רעסיורג
 םירייואכ סנאמסקַא .םיקידאצ יד ,סעדיסכ זיא סעיידיא-עלָאקסאה יד ראפ רעטש רעטסערג
 -נעלדירפ טימ ךיז ןריזיראדילָאס רעייז ךיז טמענ ןופרעד ןוא ,שעִיי ןיא רָאג ןַײרא ןלאפ
 ןיא גנורעלקפוא ןופ ,עריטאס ןופ ,טעּפשעג ןופ ךעיוק ןטימ :שיטסימיטּפָא זיא ןאמסקָא .ןרעד
 טכאמ יד ןכערּב ןעמ ןעק גנוריגער רעד ןופ ףליה רעד טימ ךיוא רעבָא ,טפירש ןוא טרָאװ
 ,ןסאמקלַאפ עטראנעג יד ןגיוא יד ןענעפע ,םיקידאצ יד ןופ

 -פַײר ןַײז טימ גראווגנוי םעד ןופ ,ָאזלא ,רעטנוא ךיז טדייש רעכיוס רעסיורג רעד
 ןשיטילַאּפ ןטײרב ןוא ןרָאלק א טָאה רע .טַײקפַײר עשיטילָאּפ לָאקמעדיױק זיא'ס --טַײק
 -וקפוא יד ןיא ְךָאנ טינ טריטנעירַא רָאלק זיא ,רעכיב ןוא ןעגנוטַײצ טנעייל רע ,םארגַארּפ
 ןופ ףמאק ןסילוק-רעטניה םעד ןיא ,עטכישעגרָאפ רעייז ןיא ךיוא רָאנ ,ןצעזעג עקידנעמ
 -יֵלֲאֹּפ רענעסקאוועגסיוא רעקיטסלָאמאד רעד טימ טמיטש סע .סעכיוק עלאיצַאס ענעדיישראפ
 ,רעטשרע רעד טינ זיא דלעפנעסקא .עיזאושזרובסיורג רעשידִיי רעד ןופ טַײקוװיטקא רעשיט
 ןוא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא עירָאגעטאק עלאיצָאס עקיזָאדיד ןַײרא טגנערּב סָאװ
 זיא'ס .רעטכיד ןוא רודאבורט ריא טרעװ ,עיטאּפמיס ןוא עביל ךאסא טימ יז טכַײלאב
 ,ןרָאי רעקיצכעז יד זיב שידִיי ןיא רוטארעטיל-עלָאקסאה רעצנאג רעד ראפ שיטסירעטקאראכ
 .-נעסקא זיב זא ,רעבָא זיא טנאסערעטניא .ןעלעדנעמ ראפ ךיוא זַײװלײט ןוא ,ןעלעדנעמ זיּב
 -סאה רעד ןיא רוגיפ עשידָאזיּפע ןא אושזרובסיורג רעד ,רעכיוס רעסיורג רעד זיא ןדלעפ
 -סאה םעד ןופ רעטנעצ ןיא טײטש עִיגָאלָאעדיא ןַײז :רוטארעטיל-עלָאק
 רעכיוס רעסיורג רעד ךיז טזַײװאב (1192) ןעלכײא אב ;עפוג רע טינ ,קרעװ-עלָאק
 ןופ סעידאטס עטצעל יד אב ,עליכ וצ ןָא טמוק רע ,סענעצס עכעלטע ןיא זיולב ןאטאנ
 טזַײװאב (1815 ךערענא) "טלעוו רעטראנעג, רעמינָאנא רעד ןיא ;טקילפנָאק ןשיטאמארד םעד
 טשרע רע טרעװ וויטקא ןוא ,טקא ןטשרע ןופ ענעצס רעטעביז רעד טַײז טשרע ךיז רע
 ,רעבָא עמארד רעצנאג רעד ןיא ךיז טליפ רע ;עּסעיּפ רעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 ןַײז ךיז טרעה גנאהרָאפ א רעטניה ןופ יװ ,סנקלָאװ ךּרוד ךרודא טנַײש סָאװ ,ןוז יד יו
 רעד ןופ ןרָאפ וצ רע טמוק (ןרָאי רעקיצנאוצ ףָאס) "עלעקרעס, סרעגניטע ןיא .םיטש
 ןגנוי ןפא ךיז טוב ןדלעפנעסקא זיב עסעיּפ-עלָאקסאה יד .עסעיּפ רעד ןופ ףָאס םוצ דמערפ
 טימ רעבַײרש רעשיליקסאמ רעד ךיז טיצאב רעכיוס ןסיורג םוצ ;טנעגילעטניא םעד ,ליקסאמ
 ,טנעגילעטניא םעד ,םיא ןשיװצ ץנאטסיד יד ךיילג ּפֶא טנכייצ סָאד זא ,ץערעכרעד אזא
 ,ןעלכייא אב םירכַאס עסיורג יד ןענַײז ראפרעד .אושזרובסיורג םעד ,סָאבעלאב ןַײז ןוא
 ,ןּבעל ןָא ,טרעדלישעג טקארטסבא יוזא ןדלעפנעסקא זיב םיליקסאמ ערעדנא ןוא רעגניטע
 .-סאמ רעד .ןצלָאטש ףא יװ ףוא ןטערט ןוא ריּפאפ עלא יז ןעַײק ראפרעד ,טירָאלָאק ןָא
 ,ןטכיש ענעי ןופ עיצאגענ רעפראש רעד ןיא ,קיטירק ןַײז ןיא קראטש זיא רעבַײרש רעשיליק
 טכעלש טינ זיא רע ;עיזאושורוּבסיורג עשידִיי יד ףמאק ןטרעטיבראפ א טריפיס עכלעוו טימ
 ןוא סאלב רעבָא זיא רע ;טנעגילעטניא ןשיליקסאמ ןגנוי םעד ,ןכַײלג ןַײז ןרעדליש םאב
 .אושזרוּבסיורג םעד ,עפוג טלאטשעג עלאעדיא ןַײו ןרעדליש טמוק רע ןעוו ,טקארטסבא

 ,םינָאּפ ,ןשָאל רעכיוס ןשידִיי ןופ ּפיט רעַײנ רעד טמוקאב ןדלעפנעסקא אב טשרע
 ךיז טקור ןדלעפנעסקא אב טשרע .גנורעּפרעקראפ עשירעלטסניק סעמעעב א ,קורדסיוא
 עלאיצַאס ןַײז ,עיגָאלָאעדיא ןַײז רָאנ טינ--קרעװ ןופ רעטנעצ ןיא רעכיוס רעד רעבירא
 ןופ עמרָאפ רעד ןיא גנורעפרעקראפ עשירעלטסניק ןַײז ,עפוג רע ךיוא רָאנ ,גנולעטשאּב
 -ָארד רעדייסעק טלאה ,ליפ רעייהעגמוא טרינָאזער רעכיוס סדלעפנעסקא ךיוא ,סעמע .ּפיט א
 ,ןַײז טנָאקעג טיִנ ךָאד טָאה שרעדנא רעּבָא .סעמעט עכעלטפאשלעזעג-שיטילָאּפ ףא סעש
 רעד ,רע דלאביוו ,קרעװ ענַײז ןיא ןריפכרוד דלעפנעסקא טמוק עיגָאלָאעדיא ןַײז דלאביוו
 טערט יוזא .רעפיולטימ ענַײז יװ ,רעפיט ,רעפַײר ,רעסעב סיוא סע טקירד ,אושזרובסיורג
 ןופ גנוצאשּפָא ןא טימ ("טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד,) לביטש-לָאהָאק ןיא טשרעוצ ףוא
 ךאסא טמוק רעטַײװ ענעצס א ןוא ,רעטיור רעד סעכניּפ רעפיולטימ סנרא ענישטורקער רעד
 אזא ןיא .עפוג ןענערא ןופ ענישטורקער רעד ןגעװ גנולדנאהּפָא ערעפיט ,ערעטיירב א
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 ערענעלק יד ןופ ןעגנוניימ יד וצ ןענאמסקַא ןופ סעדער יד ךיוא ןעייטש שינעטלעהראפ
 ,םיא םורא ךיז ןריּפורג סָאװ ,סעקישטדאדדָאּפ

 רעד ןיא ,טסילאטיפאק רעד ,ועכיוס רעסיורג רעד ,ָאֹולא ,ךיז טזַײװאב ןוז יד יװ
 -טימ יד .רעפיולטימ-ןטענאלּפ ךרוד טלגנירעגמורא ,רוטארעטיל-עלַאקסאה רעשידִיי רערעטלע
 ,עקינעי יד - ץנעגילעטניא עשיליקסאמ :סעירָאגעטאק ייווצ ןיא ןלייטעצ ןעמ ןעק רעפיול
 -ָאעדיא ןוא ןטסיצילבוּפ ,רעגַײרש ,סרעטלאהכוב ,רערעל יװ רעכיוס ןסיורג םאב ןעניד סָאװ
 ןיא ןייגרעבירא ןצרוקניא ןלעװ ןוא שימָאנַאקע ןסקאוו סָאװ ,םירכָאס ערענעלק ןוא -- ,ןגָאל
 -סירעטקאראכ ןימ אזא ןעכייצראפ וצ טניול סע .עיזאושזרובסיורג רעד ןופ סאלק םעד
 עלעיּפיצנירּפ עקיבלעזיד ןבָאה סעכניּפ רעפיולטימ ןַײז ַײס ,רעגולק ןרא ַײס :לאטעד עשיט
 ראפ ןענעמכאנ ּפָא טיג ןוא -- טצכערק ןרא רעבָא ;ענישטורקער רעד עייגענעב גנולעטשנַײא
 ןיא טלצרָאװראפ טסעפ ךָאנ זיא ,לָאהָאק טימ ןדנובראפ ךָאנ רעבָא זיא סעכניּפ ;טורקער א
 וצ עביל ןוא שעפענסעמגא ןופ טבראטש רעטכָאט ןַײז ןוא ,טנייו רע ןוא --לטעטש
 .ןענעמכאנ
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 .עיזאושזרוב .עניילק ןוא עלעטימ יד :ןטלאטשעג עוויטאגענ סדלעפנעסקא

 רעד ןופ טנעצַארּפ רעניילק א רעבָא ןענַײז רעפיולטימ ענַײז ןוא טסילאטיּפאק רעד
 ןכלעוו ,טנעמרעפ םעד ןופ גנולגיּפשּפָא יד זיא סָאװ ,עלָאקסאה יד .גנורעקלעפאּב רעשידִיי

 ,ןזַײרק עניילק רָאג ךָאנ טּפאכראפ ,עוויווס רעשידִיי רעד ןיא םזילאטיּפאק רעד סיורא טפור'ס
 רענעי וצ ןרעהעג ןטלאטשעג סדלעפנעסקא ןופ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ
 ןגעק--,עיזאושזרובסיורג רעשידִיי רעד ןופ ףירגנַא רעד ךיז טדנעוו'ס רעכלעוו ןגעק ,טכיש
 טעּפמיא ןטסערג ןטימ ךיז טעדנעוו ייז ןגעק .עיזאושזרוב רעשידִיי רעניילק ןוא רעלעטימ רעד

 -עגנָא ןרעװ סעיצאילוּפינאמ ןוא ןעלטימ עשירעלטסניק ריש א ןָא ןוא ,ןפאש סדלעפנעסקָא
 יז ,ןכאמ ךעלרעכעל ייז ,ייז ןסעימראפ ,ןסאלק עקיזָאדיד ןריטידערקסיד וצ יידּכיּב ,טדנעוו
 ,רעײטשרָאפ ערעײז ,רעגייטש רעייז ,עיגָאלָאעדיא רעייז ,ייז ןטכינראפ -- ,ןכאמ קידלקע

 .סעיצאזינאגרָא ערעיײיז

 טביוה דלעפנעסקא ןוא-- טָאטש ןיא לטעטש ןופ ךיז טיצ עיזאושזרובסיורג עשידִיי יד
 רימ .לטעטש ןשידִיי-שיפיצעּפס םעד ןופ קיטירק רעפראש א טימ ןָא לָאקמעדיוק

 סָאד .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידִיי ןופ עיצאקיפיסאלק עשינָאריא ןַײז ןיוש ןענעק
 --וועשטידראּב ּפיט םעד ןופ טָאטש עשידִיי יד ,לטעטש עשידִיי סָאד ,לטעטש עניילק עשירִיי

 עטסקיטכיװ סדלעפנעסקא .ןבעל רעקידלטעטשניילק ,רעניילק רעקיבלעזרעד ץלא זיא סָאד
 .טַײקטױט ,טַײקטרעוװילגראפ ,טַײקנענאטשעגּפָא ןיא גנוקידלושאב יד ןיא לטעטש םוצ ענַײט
 ןעלטיּפאק ייר א .עיצילָאװע םוש ןַײק ,סערגָארּפ םוש ןַײק ,רָאפ טינרָאג טמוק לטעטש ןיא
 סָאװ ,ןערפער ןשינָאריא ןכעלנע רעדַא ןקיבלעזמעד טַימ ןָא ךיז ןביוה "לכיטנרעטש; ןיא

 :ןשינעעשעג עקידלטעטש יד ןופ טַײקיטשינ יד ןכַײרטשרעטנוא ףראד
 רעד וצ טָאטש קע ןייא ןופ ,רעדיועג א סעװװיײטעב ערָאסא זיא עילָאּפָאיָאהיָאל ט ָא טש רעד ןיא,

 .4 לטיּפאק ןָא ךיז טביוה יוזא - * ..."ךעלדיימ עניילק ןוא רעבַײװ ןוא ןדִיי עגנוי ןוא עטלא ןפיול רערעדנא
 ךָאנ ןופ זיא ַײרעדורעג א ןוא עגָאװערט א .ץלא ךיז טפערט סָאװ ,ט ָא טש א זיא עילָאּפָאיָאהיָאל, (2

 .9 לטיּפאק ןופ בײהנָא -- ..."טָאטש ןופ ךעלעקניוו עלא ןיא ןוא ןקע עלא ןיא ןוא ווָאבעשיט
 -- .."ןַײז טינ ט ָא ט ש יר ןָאק ,םינָאּפא טָאה סע יװ ,סעסַײמ ןָא - ,ט ָא טש א זיא עילָאּפָאיָאהיָאל , (3

 : .10 לטיּפאק
 .12 לטיּפאק ןופ בײהנָא -- ..."ןפערט ץלא ךיז זומ עילָאּפָאיָאהיָאל ןיא ,ט ָא טש א זיא עילָאּפָאיָאהיָאל , (4
 בײהנָא -- .."רענעגושעמ א ָאד זיא שזובישזעמ ןיא ,טָאטש עס ױר ג א עק אט זיא שזובישזעמ, 5

 .19 לטיּפאק ןופ

 :קורדסיוא ןא רעשינַאריא ןוא רעכעלטַײד ךָאנ סיורא ךיז טּפאכ לָאמא
 -יָאל יו ,ט ָא טש אזא ןיא -- (לביראפ טינ טָאה ,טּפאכעגסיורא רימ בָאה ךיא) לֵטע טש אזא ןיא, (6

 .(3  לטיּפאק) -- ..."עילָאּפָאיָאה

 םענעי ראפ ךױא רָאנ ,לטעטש ןראפ רָאנ טינ טליג גנויצאב עשינָאריא עקיזָאדיד
 טכאמ ןעלעדנעמ ראפ ךָאנ ."טָאטש עשידַײ א טסייה סָאװ ,ץעביק ןסיורג ןשיפיצעּפס

 -ָאיַאהיַאל טכאפנעצראפ א זיולּב זיא קסּפולג -- וועשטידראב זא ,גנוקעדטנא יד דלעפנעסקא
 טיג "לרעגניפשטניוו , ןוא "סעָאסאמ , סעלעדנעמ ראפ ןרָאי עשּפִיה ןוא ,קסנאצּפאק --עילַאּפ
 ןיא וועשטידראב ןופ קיטסירעטקאראכ עשיסאלק ןימ אזא "לכיטנרעטש , ןיא דלעפנעסקא

 .ע .מ .וויסרוק רעזדנוא רעדייסעק (1
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 ןעצ ?וועשטידראּב טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןעזעג לכימ טָאה סָאװ, :ליטס סעלעדנעמ
 -ראפ ןוא רעבַײװ עטעּפירדראפ ליפיווא ?ָאמ ןצפופ ,םענייניא סעטָאלב רעילָאּפָאיַאהיָאל
 ,םינַאצּפאק ליפיוזא לָאמ קיסַײרד ןוא טכא ןוא ,עילָאּפָאיַאהיָאל ןיא יװ ,ןדיי עטעקשטאּפ
 -עג א ,ץכעּפוטשעג א .דרעפ טימ ןגעװ ליפיוזא לָאמ קיצרעפ ,סעלָאּפ יד אב ןסַײר סָאװ
 ןעצ ,טגָאלש רענײא ,טלעש רענײא .ןרעדנא ןפא רענייא ץכעגָאי א ,ץכעפיול רעדניווש
 ןַײק טינ ןבָאה עלא - "?סטוג ריא טכאמ סָאװ ,םעכיילא םעלָאש , ןעַײרש ףניפ ,ךיז ןגירק
 רעדנא רעד ןופ ןטפאק ןבלאה א קעװא םיא טסַײר ןוא דָאר א טעפעשטראפ םעד :טַײצ
 ."סעווָאמימ ליצאט עקַאדצ, ןפאלק סעקשוּפ ענעכעלב "!װָאטלזאמ, :םיא ןעמ טגָאז טַײז
 ןדִיי .סאג רעד רעביא רעמזעלק טימ עקטישער סעלאק רעד וצ רעבַײװ ןצנאט וצרעד ןוא
 טימ ןדִיי ןעצ ךָאנ ןפױל ײּברעד ,עװָאדענ א ןענָאמ סנקעטש עניװָאשמאי עכיוה טימ
 ."קעווא רע טפיול טָא ,וװענאג םעד טּפאכ :יירשעג א

 ,סעמאק ןיא זיולב גנורעדנע ןא טִיַג "טָאטש עשידִיי, עסיורג יד :טגָאזעג שרעדנא
 .(6 טכאפנעצראפ זיולב ָאד ןרעװ ןבעל ןשלטעטש ןופ ןטַײז עוויטאגענ יד .סעכייא ןיא טינ
 םענופ קרעװ ףניפ עטרעדלישעג יד ןיא סיורא טינ טאמיק דלעפנעסקא ךיז טקור סקירעביא
 םעד ןקראטשראפ וצ יידכיב ,זיולּב טריזירעטקאראכ טרעוו וועשטידראב .לטעטש ןופ לּווג
 .עלסערב ןוא --טָאטש "רעשידִיי, ,ןבעל ןכעלשידִיי ןשיווצ טסארטנָאק

 ,רענענאטשעגּפָא רעד ןופ עיכיטס יד זיא לטעטש עטרעווילגראפ ,ענענאטׂשעגּפָא סָאד
 -רָאפ עריא ףא .עיזאושזרוב רעניילק ןוא רעלעטימ רעשידִיי רעוויטאוורעסנָאק ,רערעטצניפ
 ןיא יז קידנעלדנאוראפ ,עניס רעטסערג רעד טימ דלעפנעסקא ןַא ךיז טפראוו רעייטש
 סָאװ ,ןשינעמענוצ סָאד ןענַײז טפָא .ןעמענ ערעייז אב ןיוש ןָא ךיז טביוה סע .ןרוטאקיראק
 - ןשיליוּפ ןופ) עכָאיאיסּפ עמױלש :רענעײל םַאב טלאטשעג יד ןסעִימראפ ךיילג ןפראד
 -ער א טמוק ךַײלג .עטאװעליג:לװלעװ ,טולּפ םִיאכ ,(טולב שיטניה -- 2 ןטסהה
 ."גנול רעּבָארג א, זיא רעמערק רעד למערװוא ;רענעײל םעד רעדיוו טריטיגא סָאװ ,עקראמ
 ,לעפ טימ רעלדנעה א ,סענראּפ א ךָאנ .רעמערק א ךיוא ,עכָאיאיסּפ עמיולש ךיוא יוזא
 טדַײנש ,סיסָאס לעַארסִיי ,סענראּפ רעקידרעטַײװ א ."ץערַאהמא ןא, זיא ,עטאוועליג לוולעוו
 ."ןצמאק רעסיורג א, זיא רע זא ,זיולב עקראמער יד טגָאז םיא ןגעװ ,ּפָא רעסעֿב ןיוש
 ךָאנרעד ."ץערָאהמא לטיט םעד ךיוא טמוקאב ,קינװּושִיי ךעכעלגעמראפ א ,קימס דיװָאד
 :עקראמער רעקיּבלעזרעד טימ ,רעמערק עשיצארעמא יד ןופ סמעדייא רעדָא ןיז עּפורג א טײג
 סנכַײר םעד ינאמ ,קיליכעי ;'ראנ-טָאטש רעסיורג א, זיא ,ןוז סעכַאיאיסּפ ,ביײל לשריה
 ןוא ,ראנ א, זיא ,ןוז סקימס דיװָאד ,עקלָאטּפאנ ;"גולק טינ ןוא סעִימ רעיײז ,, זיא ,םעדייא
 טמוק עקראמער רעוויטאגענ א ןוא ןעמָאנ ןקידנסױטשּפָא ןכָאנ ."ץערָאהמא רעסיורג א
 ,רעלעג א ,רָאי קיצפופ ןוא עכעלטע ןופ דיי א, זיא עכָאיאיסּפ .טַײקכעלרעסיױא עכעלסעה א
 ןופ רע טָאה לָאק א .טינרָאג םיא טסקאו דרָאב ןייק ,סעייּפ עלעג ,עגנאל ייווצ טימ
 עָארג .טעשטרָאקעג םיא ןענַײז ןקאב יד ,ןטעשטרָאקעג א ,ןרעטש םעניילק א ,עווייקענ א
 -רָאקעג א, ךיוא טָאה עטאוועליג לװלעװ ."ליומ טיירב א ,זָאנ עגנאל א .עשיראנ -- ןגיוא
 רע טָאה זָאנ א .עלוג עטר ,עסיורג א רע טָאה ןרעטש ןטימניא ןוא ,"'ןרעטש ןטעשט
 ,רעּב ָא רג א, זיא רעשיליוּפ רעד למערווא .קיבאט טימ לופ ,עבָארג א ראפרעד ,עצרוק א
 עלָאמש א ,זָאנ עקידעציּפש א ...עבָארג א דרָאב עצראווש א ,םינָאּפ-טױר א ,רעניילק א
 טרירוגיּפ לָאמ 4 ."לָאק בָא רג א טימ טדער רע ,זדלאה ןצרוק א ,ןפיל עב ָארג טימ
 רעבָא ,רעצריק ."גנוי רעבָארג, עקראמער יד טלקיװטנא סָאװ ,"בָארג, טעטיּפע רעד ַָאד
 עיוועט :"לכיטנרעטש , ןיא םיסיינראּפ ַײרד ןופ ןעזסיוא רעד טרעדלישעג טרעוװ רעזייב ךָאנ
 ןּפיל יד שטָאכ ,דרָאּב רעגנאל רעטױר א טימ ,רערעגָאמ א ,רעגנאל א דִי א,-- סיקנעליב
 -ָארג א רעייז ,-- סילעו למערווא 'ר ;"טמאלפעג טרָאפ םינָאּפ סָאד טָאה ,טכאמשראפ ןענַײז
 ."ןגױא עסעִימ ייװצ עזייב טימ ,עלעדרעב ןיילק ַארג רעטיש א טימ ,רעניילק א ,רעב
 ייווַצ ףֵא טליײטעג ,דרָאב עגנאל א רעײז טימ קיצפופ רָאי א ןופ דיי א,-- עקיהאז קיציא
 ',"סענוטלָאק ןענַײז סעסייּפ עדייב ןיא ,דרעּב ייווצ יו טאמיק ,ןטפלעה

 ןופ גנודיילק רעד ןופ גנובַײרשאב יד טמוק טציא .קיטראפ טינ ץלא ךָאנ ןענַײז רימ
 ,רעדיילק ענַײז רעקיצומש ץלא ,ּפיט רעד רעוויטאגענ סָאװ .ןעגנוי עֶבַארג יד ,רעמערק יד

 יד ,וועשטידרעב :טעטש ןּפיט ייווצ ןשיװצ טסארטנָאק םעד ךעלטַײד ןיוש ָאזלא טעז דלעפנעסקא רעסעדָא (1
 -םירעיוּפ רעד טַײז עקאט טקניז ןוא ,םישזער ןשיצירּפ םוצ זיולב טסאּפעגוצ זיא סָאװ ,טָאטש עשיטסילאטיּפאקסלדנאה
 .ןעגנויצאב עלעירטסודניא ,עשיטסילאטיּפאק-ןייר ןופ םוקנָא ןטימ רעדנאנאפ רָאג ךיז טילב סָאװ ,סעדָא ןוא ,םרָאפער

 4.5 י-ה
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 עקיהאז קיציא זיא ךָאד ןוא ,ןשטנעמ עכעלגעמראפ ץלא ןענַײז סָאד .טעּפירדעצ ,ןסירעצ
 רעשילוּפ רעד למערווא רעשיוא רעקראטש רעד ."לטראג א ןופ רעשינ א טימ טלטראגעג,
 ןא, ןיא ראפרעד רע טציז ,לטראג םענעדַײז א ןוא ,עטעּפאק עצראווש ַײנ ץנאג א טָאה
 טָאה עטאוועליג לװלעװ ."ןרעדעפ טימ לסיבא ,עקלָאמראי רעטעװעצלָאמשראפ רעטלא
 ּפָא טייג ןטניה ,ךרעװ םענעסירעצ א טימ ,למַײרטש ןטלא ןא ראפרעד ,ןטפאק םעַײנ א
 ןיא ןָאטעגנָא זיא ןגעקאד רענַײרקוא קילָארסִיי רעוויטיזָאּפ רעד ,למַײרטש קיטש ץנאג א
 סנרא ."ןטוג א ,קעדָאּפס ןכױה םעַײנ א, ,לטראג םענעדַײז א ,ןטפאק ןצנאג א
 -ַאשטש, א זיא ,סעקינעדליג יד ֹוצ ףורא ךיז טיצ סָאװ ,רעטיור רעד סעכניפ ,רעפיולטימ
 ענערָאמעצאר זנָארב א ןיא , טייג רע ןוא ,קיצפופ רַאי א טלא זיא רע שטָאכ ,"דיי יקסלָאג
 אב ךױא יזא--."למַײרטש טוג א ןוא לטראג ןטוג םענעדַײז ץראווש א ,עטָאּפאק
 ןריזירעטקאראכ ףראד גנודיילק עקיסעלכאנ ,עקיטיוק ,עקיצומש יד ,ץרוק .ןדלעה ערעדנא
 ראפ זיא ילָאגָאשטש , .ןוויטיזָאּפ םעד "עקסלָאגָאשטש,, עכַײר יד - ,דלעה ןוויטאגענ םעד
 .ךירטש רעװיטיזָאּפ א ,עיזאושזרוב רעקידנעמוקפוא רעד ןופ גָאלָאעדיא םעד ,ןדלעפנעטקא

 -ערקסיד וצ שירעלטסניק עיצקא רעד ןיא עידילערּֿפ א טשרע רעבָא זיא ץלא סָאד
 .רעטנוא טמענ דלעפנעסקא סָאװ ,רעגריבניילק ןוא ױעמערק םעד ןטכינראפ ןוא ןריטיד
 .ןדלעה עוויטאגענ יד ךרוד טדערעג טרעוו סָאװ ,ך א ר פ ש יד זיא ןפָאװ-טּפױה סדלעפנעסקא
 -ָאנָאקע רעיײז ,עיזרושזרוב רעשידִיי רעניילק ןוא רעלעטימ רעד ןופ טַײקנענאטשעגּפָא יד
 טקירד טַײקטרעוװװילגראפ ןוא םזיטאוורעסנַאק רעשירעגייטש-לערוטלוק ןוא רעלאָיצָאס-שימ
 -לּוװ רעד .ןשָאל ןקידנעלמאטש קיטסַײג ,ןטרעווילגראפ ,םענערָאװעג-שוט א ןיא סיוא ךיז
 .(: (עקיהאז קיציא אב רעגײטש א) ןעלמאטש עשיזיפ סָאד עקאט זיא טקעפע רעטסראג

 עמשאכ,) "ןיש,, ןוא "ןיס , ןטימ ןדייר סָאד -- רעבַײװ אּב וװָאר'ס ,ןדלעה ערעדנַא אב
 סעכָאיאיסּפ ,עכָארּב .ב .צ ןדייר "ןיס , טימ ,("ןטלעסראפ רימ ןלָאז ןדִיי שָאװ ,וטשרעה ,טינ
 ,"ליּפש רעשיוא ןצּפאק , ןופ ,בַײװ סלמערווא ,עטיא ,"טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןופ ,בַײװ
 רעקיבלעזרעד ץלא זיא סָאד זא ,זיא טנאסערעטניא ."לכיטנרעטש , ןופ ,שירבָאד ענַײרב ןוא
 ןענַײז ןעיורפ יד ,סעראדנער רעדָא רעמערק עכַײר ןענַײז רענעמ ערעיײז ;ןעיורפ ּפיט
 וצ ייז ווָאר'ס ןעמ טָאה סערישא סָאד ןוא טפעשעג ןיא קראטש ךיז ןשימ ,סליאכ סעשייא
 ןדער רענעמ ךיוא רעבָא -- .רעַײּפ ראפ יװ ,ייז ראפ ןרעטיצ הענעמ ערעייז ןוא ,ןעקנאדראפ
 .רעדיו ןאראפ --.עלאצ רעדָא עקלָאטּפאנ רעשיטָאידיא-בלאה רעד רעגייטש א ."ןיס , ןטימ
 .קינװעריײא רעד לעִימכארעי .ב .צ) ןענעפנָאּפ טימ ייז טפָארטש דלעפנעסקא סָאװ ,ןדלעה .

 ,יירעלמאטש יװ ,םומ ןשיזיפ ןכעלכארּפש א ןופ ַײרפ דלעה רעוויטאגענ רעד ןיוש זיא
 טימ דלעפנעסקא םיא טפָארטש ,(סעקילאק ןַײז ךָאד ןענעק עלא טינ) ל"גדא ןעֿפנַאפ
 ךיז ןפעלש סָאװ ,ךעלטרעו עטיט לופ זיא סָאװ ,ךארּפש א טימ ,ןעלמאטש ןקיטסַײג א

 ןופ םינימ ענעדיישראפ םאטס ןוא ,ליצ א ןָא ,סָאמ א ןָא ,שינָאלטאּב ,טרעווילגראפ ךָאנ .
 -ָאװעג-ףַײטש ןופ ןעיירשעגסיוא-טקעפא ;רעטרעװכירּפש ,ךעלטרעװכַײלג :רָאלקלָאּפ-ךארּפש
 יד ןופ ךארּפש עקילעטשרעטניה ,עטליופעצ יד .וו .א .א ,רעטקאראכ םענָאלבאש ,םענער
 עשיליקסאמ ןופ טנטה יד ןיא קיטירק ןופ לטימ רעקיטכעמ א ,םורא יוזא ,טרעװ ןדלעה
 ןוא טַײקילעטשרעטניה עלאיצָאס רעיײז ךיוא יונעג ּפָא טלגיּפש יז םערָאװ ,רעבַײרש
 1928 .1 "ןטפירש, רעװעיק יד ןיא רעניו .מ ןזיועגנָא ןיוש טָאה ףורעד .טַײקטליופעצ
 -עטניא ןא טגנערב רעניװ ,("רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רַאלקלָאפ-ךארּפש ןופ לָאר יד,)
 טינשכרוד רעד :(118 .ז) "עלעקרעס, סרעגניטע ןופ ןרוגיפ יד ראפ קיטסיטאטס עטנאסער
 עוויטיזָאּפ יד אב ,סערוש 100 ףא 28,2 זיא ןרוגיפ עוויטאגענ יד אב ןטראסנדער יד ןופ
 רעשידִיי רעד ןיא טליג גנונַײשרעד עקיזָאדיד -- .סערוש טרעדנוה ףא 11 זױלּב רעבָא ןרוגיפ
 : .ךעלסילשנַײא ןעלעדנעמ זיב רוטארעטיל-עלָאקסאה

 ךענאטשענּפָא יא ןרוגיפ עוויטאגענ אב .ןדלעפנעסקא אב ךיוא יז ןענעגעגאב רימ
 :ןליּפשַײב רָאּפ א .ןטראסנדער לָאצ יד ןגעקאד טלאפ ןרוגיפ עוויטיזַאּפ יד אב ,ןשָאל רעד

 םעד ןפורעג ךיא בָאה ,טינ סעמאש ןיק טינר ָאג ענוש עמ ןיב ךיא שטָאכ :דעש לעַיר װא ג 7

 לעִירװאג ןָא טבױה ךַײלג) ...לביראפ ןייק טינ ענוש עמ רימ טָאה .לָאהֲאק וצ ענוש עמ סעכניפ 'ר ראדנער
 .(ךאשענָאמימ רעטעּפש ,יײנָאמ, לטרעוו א ךָאנ ןצונ

 רעבָא זיא'ס .שזַאּפיט סדלעפנעסקא ןוֿפ טמאטש "עקִיאז קיזַײא , סעלעדנעמ זא ,ןעניימ .טנעקעג טלָאװ עמ (
 ;רעקירדרעטנוא ןא זיא עקִיאז סדלעפנעסקא .ןרוגיפ ענעדיישראפ ץגאג .ייװצ ןעמונעג לאַיצָאס ןענַײז סָאד .קיטכיר טינ
 זיא 72 .ז ,עשראוו ,1870 ,"וועשטידרעב ןופ עסינמייהענ יד, סמיוברעדעצ ןופ .רעטקירדעגרעטנוא ןא -- סעלעדנעמ
 (עקיהאז רעטלא :םיוברעדעצ אב) עקיאז קיזַײא טימ דָאזיּפע ןצנאג םעד טָאה עלערנעמ זא ,ןעז וצ טכַײל סנק'רביא
 .שינעעשעג ךעלקריוו א ןופ ךאמס ןפא טרטדלישעג ןָאה- רענאגאלאג ןַײז ןוא
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 ןעמ טגָאז יװ ,לשָאמעל, :רעטרעװכירּפש טימ טיש ןֹוא טלשָאמ רעדיו עטאװעליג לװלעװ 62
 יר סָאוו ,ןעַײק עגנוי יד ,לשָאמעל ,סעּפע ןעמ טגָאז יװ ,..ןָארד סעִּפע זיא'ס זיב ,ןָאּפש א טינ טלאפ סע :סעּפע
 זיא ץ.א סָאד -- ..."םיִנָאּפ סָאד רימש ןוא זָאנ יד ץַײנש :טגָאז עמ יװ ,עקאט ךָאד זיא ,לשָאמעל ...ןעַײּפש עטלא
 - .(ג קילּפער רעקידערושנעצ ןייא ןופ ןעמונעגסיורא

 ךיא וט ,קירעגנוה ענוסעמ ,ענוסעמ .קירעגנוה רעייז טיסָאּפ ,םעכיילא-יול ןיב ךיא טאדפיבואג :עילאצ 463
 .ןטראסנדער 8 סעכָאּפאלָאכעל רימ ןבָאה ץאז ןייא ןיא ."טסינרָאג ןוא סיפ קיטס א ּפאכ א טיסָאּפ זיא טיסָאּפ רימ

 זוַמ ךיא .ןפיול ךיא זומ ,סעָאמזוג ךָאנ ןוא ,סעָאמזוג ענושעמ ,סעָאמזוג ךיז טט, :טולּפ םִיאכ 64
 עשימָאק עטסנעגנולעג סדלעפנעסקא ןופ זיא'ס) ..."ןוט וצ סעָאמזוג בָאה ךיא ,ןטײרגנָא דיראי םעד ףא סעריוכס ךָאנ
 .(דיסָאכ א ,עִירב רעדליװ ,רענעגָארטעצ א ןופ דליב א -- ,ןטלאטשעג

 ,עליכעמ ,ןידראפ ,רעטָאפ א טָאג זיא ףורעד ,עליכעמ ךעלעדילק ,ײא, :עטסעמאש יד ערָאס 65
 לָאז ,עליכעמ ,םיװױטמימָאי ךָאנ עקאט ןוא ,עליכעמ ןבעגקעווא סנַײמ טיונ ראפ ךיא לעװ טנאוועגטעב ,עליכעמ ןוא
 ."ענעסאכ יד ןַײז

 עקאט ןלעװ רימ ,עקאט טכאנרעדפא זיב ןטראוו עקאט טלָאװעג טינ טָאה רע, :סילעװ למערװא 6
 ."עקאט ןטראוו ָאי עקאּפ

 -נאצ עמאמ רעד זיא ְךָא ,עמאמ רעד זיא יײװ .שימָאלעצנאצ ,ךימ עװעטאר :שיובָאד ענַײרב (
 .(1 ..."שימָאלעצ

 עשיצארעמא ,סענעדיי א ערעטצניפ ,ענענאטשעגּפָא ץלא ןענַײז סָאד
 -ויליא סָאװ ,ךעלטרעוו עשינָאלטאּב ערעווש דלעפנעסקא וצ עקאט יז טעּפעשט -- רעמערק
 רוגיפ רעויטאגענ רעגולק א אב .טַײקילעטשרעטניה רעדָא םזיטיזאראּפ רעייז ןרירטס
 ענעדיישראפ טימ ךארּפש ריא טלמיוו ךָאד ןוא ,?טרעוװ-שינעּפעשטוצ סָאד ּפָא ווָאריס טלאפ

 ןטסכעה םעד ןכיירגרעד סָאו ,ןרוגיפ עוויטאגענ יד אב .,ןטראסנדער ענַאלּבאש ערעדנא

 --רעגייטשא ,עיזאושזרוב רעלעטימ רעד ןופ ןטכיש ערעכַײר יד -- סאלק רעייז ןופ לּפאטש
 ("בַײװ ןוא ןאמ,) סיסָאס לעָארסִיי רעדָא ("ליּפש רעשיוא ןצּפאק,) רעשיליוּפ רעד למערווא
 -ייווד א ןַײרא טמוק שעדיוקיילק ערענעלק עשידיסכ אב-- .ןטראסנדער טנעצַארּפ רעד טלאפ
 ךָאנ טכאמ סָאד .עבער רעד טנַאמרעד טרעוו'ס ןעוו ,טארפיב ,ךארּפש רעד ןיא ןָאט-סעק

 :קידאצ רעד ,רעלמאז-סעדָאמַײמ רעד ,עבאג רעד

 ךיא ַײװעלאה ,ןרעגלאוו םעד טימ טנימ רע סָאװ ,ןעד ןעמ טײטשראפ, :סדיגאמ םעד ךעױנ (8
 ...טרָאד ןיוש יבא ,ןרעגלאוו ךימ לָאז ךיא ַײװעלאה ,ןרעגלאוו ךימ לָאז

 ןטמיטשאב א טױל ןדלעה ערעײז ןריּפורג סָאװ ,רעבַײרש עלא טאמיק אב יװ
 -לעורעד ןופ ןרייראוו עטפָא סָאד ןד ,עפנעסקא אב ךיוא רימ ןענעגעגאב ,ןעמיס .ןלאָיצַאס/
 -ראפ ,ןעמָאנ םעד זױלב טַײב ,קרעװ וצ קרעװ ןופ טרעדנאוו סָאװ ,טלאטשעג-טנורג רעקיב
 -ד ךָאט ןיא טבַײלב ןוא ,ןכירטש עקידסעשַאמאמ טינ ,עניילק זיולב טניוועג רעדָא טריל
 לעָארסַיי רעדליב יד אב טלעשעגטסעפ ןיוש .ב .צ רימ ןּבָאה טפאשעוויורק אזא .עקיבלעז
 סָאװ -- שירבָאד-ענַײרב ,עטיא ,עכָארב סענעדיי ַײרד יד אב ;עװייצאמ לכימ -- קאּפושטש
 יד אב ;טלאטשעג עקיבלעזיד ךָאט ןיא ןענַײז ןוא ,קרעװ ענעדיישראפ ַײרד ןיא ןרירונזפ
 ןיא ןוא ,קעלעיכעי ,בייל-לשריה ןראנ-טָאטש עגנוי יד אב ;ןטלאטשענ-ךעלדיימ עלאעדיא
 ינֲאמ ןוא ןסיסָאס לעָארסי ,ןשיליוּפ םעד למערווא אב ;עקלָאטּפאנ עליפא סָאמ רעסיוועג א
 עכעלנע יד עלא זא ,טזַײװאב יז-- ןעִיצ רעטַײװ ךַאנ ןעמ ןעק עטסיל יד .ןכַײר םעד
 .עקיבלעזיד ןּבָאה ,לָאקמעדיױק ,ןזומ יז ,ּפיט ןלאיצָא ס ןייא ןופ סעיצאיראוו ןענַײז ןרוגיפ
 לָאז ענעדיי עמערָא יד זא ,טינ לָאמניײק ןדלעפנעסקא אב טפערט סע .גנולעטש עלאיצַאס
 שטנעמטפול רעד רעדָא ,עטסָאבאלאב רעטסוי רעד ןופ ּפיט-טנורג םעד ןופ טרילראוו ןַײז
 .ריווג ןטעוװעדנופעגנַײא ןופ עִיצאיראוו עשיגָאלָאכיסּפ א ןלעטשרַאפ לָאז

 עטסערג יד אב ךיוא ,רימ ןענעגעגאּב ןּפיטדנורג ענעדיישראפ ןופ ןרייראוו ןימ אזא
 -וסמאה ,ןעקסװעיָאטסָאד ,ןעיָאטסלָאט אב רעגייטשא) רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ רעבַײרש
 םעד ןופ טַײקטקיטעזעגנָא רעלא;צַאס רעד ןופ ןעמיס א דימָאט זיא יז .(.וװ .א .א .ןענ
 טבערטש סָאװ ,עיצאטנעירָא-סאלק רענעדיישטנא ןוא רערָאלק א ןופ ,טסנוק סרעּבַײרש
 רעד .ןרעגאל עטלײטעגּפָא ,עטעליוב ןיא ייז ןריפורג ,ןדלעה יד ןריצנערעפיד ךעלטַײד
 עּפורג א רעדָא סאלק א ןופ ,עירַאגעטאק רעלא:צָאס א ןופ גנורעּפרעקראפ יד זיא ּפיט-טנורג
 -ָאעדיא עקיבלעזיד טבַײלביס דלאביוו ,ןרעזאכרעביא ךיז-רע זומ ,עליימעמ ,ןוא ,סאלק א ןיא

 סעמאמ רעד רעגייטשא ,רעטרעװכירּפש ןופ עיצידארט עשימעכיילא-םעלָאש יד רעשפע ךיז טיצ ןענאד ןופ (}
 ןווּפש עשירלעפנעסקא ףא ןזיװעגנָא ןיוש ןבָאה רימ .ןדלעפנעטקא טנעיילעג טָאה א"ש .ווירב סלדנייש-עגייש ןיא
 ."רעבערגדלָאג , סא"ש ןיא

 ."תומל ןויצ יאנוש , םאטסאנימ -- שימָאלעצנאצ (1
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 ,ךיז טָאה ןפאש ןַײז ןופ עפוקט רעטייווצ רעד ןיא .רעבאכעמ םעד ןופ גנולעטשנַײא עשיגָאל
 ןופ ,רעױּפ ןטסעפ םעד ןופ גָאלָאעדיא םענעכָארּפשעגסױא ןא ןיא טלקיווטנא ןוסמאה ,.ב .צ
 -ניא וצ ןוא ('סָאפלגעז טָאטש יד,) טאיראטעלָארּפ םוצ עניס ןַײז ןופרעד ;יקאלוק, םעד
 רעיּפ ןקידנרירעּפסָארּפ טוג םעד ןופ עיצאזילאעדיא יד ,טרעקראפ ןוא -- ןפיט עשיטנעגילעט
 עקיבלעזיד ןופ עיצאיראוו א וצ טגנערב גנולעטשנַײא עשיגָאלָאעדיא עקיזָאדיד .רעכיוס ןוא
 קָאכצִיי ,"לטיּפאק ןטצעל, ןופ לעינאד ,ינאנעב רעכיוט ןוא רעיוּפ ןטסעפ ןופ :ןּפיט-טנורג
 -עטניא יד ןופ-- ,"רעלגָאװ, יד ןופ םיכאָאי ןוא ערזע ,"דרע רעד ןופ עכָארב, רעד ןופ
 .װ .א .א (עגניל רָאטקאדער ,ןעסעדנאב ,רעגייטשא) -- ןּפיט עשיטנעגיל

 ,סעליוכיב ןַײז וצ יידכיב ,רעלטסניק רעסיורג א רָאג ןַײז רעבָא ןיוש ףראד עמ
 .ןכירטש עשיגָאלָאכיסּפ עַײנ םילוגליג ענַײז ןיא םיא ןּבעגוצ ,ּפיט-טנורג םעד קידנרעזאכרעביא
 ןגָאז ןיוש ןעמ לָאז סָאװ .עטסערג יד ןופ עטסערג יד עליפא ןלאפעגכרוד טּפָא ןענַײז ָאד
 ןדלעה ענַײז שיגָאלָאכיסּפ טפיטראפ קינײוװ רעייז לאלכיב טָאה סָאװ ,ןדלעפנעסקא ןופ
 ,ןעלטימ עכעלרעסיוא ענעדיישראפ יד ּפַא ןעמ טפראוו ?טריזילאודיווידניא ייז ּפאנק
 עלאיצָאס עטמיטשאב א יו ןטלאטשעג ענַײז ןריזירעטקאראכ וצ יידכיּב טצונאב דלעפנעסקא סָאװ
 יד זיולב ךיג טבַײלב רעמערק למערווא ןוֿפ .ןבעל וצ לאלכיב ףוא ייז ןרעה ,עִירַאגעטאק
 -ניילק, ףירגאב רעד זיולב -- רעשיוא םעד סיסַאס ןופ ,"רעמערק, גנונעכייצאב עלאָיצָאס
 -ךעלדיימ עלא ןופ ,ףירגאב-קידאצ ןייא טרעװ םיקידאצ עלא ןופ ,"רעשיוא רעקידלטעטש
 ,ןעמאנסיוא ךיוא ןאראפ .לדיימ רענעטַארעג א ןופ ,דליב א טינ ,ףירגאב א-- ןטלאטשעג
 ןבעל ןופ ןסירעגסיורא ןענַײז סדלעפנעסקא ןטלאטשעג עלא טאמיק .ךאס ןייק טינ רעּבָא
 .טריזיּפיט שיטאמעכס ךָאד ןענַײז ןֹוא

 רעשיכָאלעמלאב רעד .טפָא טינ .קרעוװ סדלעפנעסקא ןיא ןרירוגיפ סעכָאלעמלאב ךיוא
 טאמיק ןעמ טעז קרעװ ערעדנא ןיא ,"ּבַײװ ןוא ןאמ , ןיא זיולב טרעדלישעג זיא רעגייטש
 קנעש ןיא רעסיורג רעד ןעמכאנ טציז "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא .סעכָאלעמלאב יד טינ
 ."סרענשזריק ןוא סרעטסוש ןוא סרעדַײנש יװ םינָאּפ א ןבָאה ,ןעגנוי עגנוי רַאּפ א, טימ
 רע - ,ןענעמכאנ ןופ קיטסירעטקאראכ רעד וצ ַײס-- ךירטש רעוויטאגענ א ןַײז ףראד'ס
 סָאװ ,םעכָאלעמלאב ןופ קיטסירעטקאראכ רעד וצ ַײס -- ,ןעגנוי עטסָארּפ טימ ךיז טרעוואכ
 דלעפנעסקא ליקסאמ רעד זיא שיטערָאעט .קנעש ןיא ייז ןעגנערּבראפ טַײצ עַײרפ רעייז
 זיא ,רעדַײנש א זיא רע סָאװ ,סָאד, :עכָאלעמ ןופ רָאטאגאּפַארּפ ןוא רעגנעהנָא ןא דָארג
 יוזא .,."עכָאלעמ יד ןבָאה ביל טסייה עשיודקאה עריוט רעזדנוא ...טינ עשוב ןייק רימ ראפ
 -יװיטקודָארּפ וצ לטימ א יװ ,טוג זיא עכַאלעמ .*בַײװ ןוא ןאמ,, ןיא "רעדנעלגנע, רעד טעֶנַײט
 רעטבערגראפ ןַײז זא ,ליו "רעדנעלגנע, רעד .טינ סע טמוק לדנאה וצ .טפאשמערָא יד ןריז
 -מוא טינ שטנעמ אזא טייטשראפ טלעג טימ םערָאװ ,רעדַײנש א עקאט ןבַײלב לָאז , ןוז
 -ריטאנ) סעכַאלעמלאב ףא ּפָארא ןביוא ןופ טקוק דלעפנעסקא ."טינ רע- ןָאק ןעלדנאה ,ןייגֹוצ
 עכָאלעמלאב א זיא ןליוּפ ןיא, :רע טּבױל עשידנעלסיוא יד ,עשידנעלסור ,עגיה יד ,ךעל
 וצ ןרעהעג ייז ןוא ,("טַײל עסיורג סעכַאלעמלאב ןענַײז סענידעמ ענעי ןיא רעבָא ,עזּוװעמ
 -ראפ ןוא םיװָאנאג ,קידסעִירָאזכא ,טבערגראפ ,שיצארעמא ןענַײז :ןדלעה עוויטאגענ ענַײז
 רעמערק טעטכינראפ סָאװ ,טאראּפא ןשירעלטסניק ןקיבלעזמעד טימ .ךאפ רעייז טינ ןעייטש
 ןוא .עײשָאװירק רעזייל רעדַײנש ןפא ךיוא דלעפנעסקא ןָא ךיז טפראוו ,ןשטנעמטפול ןוא
 סָאװ ,םעסָאי םעד ,ןווישראּפ םעד קָאכצִיי טימ עטכישעג יד זיא רעשיטסירעטקאראכ ךָאנ
 ןוז רעד זיא ,סױא ךיז טזָאל ,םעסָאי רעד .רעדַײנש םעד רעזייל אב לגנַיינרעל א טרעוו
 ןיוש טָאה -- דלעה ןלאעדיא ןא סדלעפנעסקא ,רעדנעלגנע םעד ךעיונ ,רעכיוס ןכַײר םעד ןופ
 .ןכירטש עלעדיא רעמ ,עכעלשטנעמ רעמ ןבעגוצ םיא טגעמעג דלעפנעסקא ךעלטנגיײא
 םעסָאי רעד ןוא ,עכַאלעמלאב םוצ גנוטכאראפ עזאושזרוב יד ןָאד רעבָא טָאה טגיזעג
 ,ןקיטכיל א ןָא ,טבערגראפ ןוא ּפמעט ,שיראנ ,טלאטשעג-םעליוג א רעדייסעק טבַײלּב
 סע טעװ ןרָאי רעקילדנעצ -- רעטסַײמ םאב לגנַיינרעל םעד ןופ ןדייל יד .קנופ ןכעלשטנעמ
 ידכיב טינ ןּבעגעג ָאד ןרעװ - רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא עמעט ענרעזַײא ןא ןביילב
 ןריקיטירק ,ןריטידערקסיד וצ יידכיב רָאנ ,םעסָאי םוצ עיטאּפמיס ןוא סענָאמכאר ןפורסיורא
 ,רעטסַײמ םעד

 טרעוװ ,"בַײװ ןוא ןאמ, עמארד רעקיבלעזרעד ןיא טרעדלישעג טרעוֶו סָאװ ,ווָאר רעד
 -ענאמ רעשיטילַאּפ רעטּפָא ןא זיא'ס .טלאטשעג עשיטאּפמיס ,עקיטכיל א יװ ןבעגעג דָארג

 11 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 -עלק יד .(1 קידאצ םוצ טכיוועגנגעק א יו וװָאר םעד ןליּפשסױא :עלָאקסאה רעד ןופ רעוו
 עוויטאגענ ,עכעלרעכעל דימָאט טאמיק ןדלעפנעסקא אב ןגעקאד ןענַײז שעדיוקיילק ערענ
 רעד ןופ ןּבעל םעד ןיא עלָאר עקידנטַײדאב םוש ןייק טליּפשעג טינ ןבָאה ייז ,רָאלק .ןרוגיפ
 .טרעטשעג טינ ןוא ַײרּפ קיטירק עשיליקסאמ יד ָאד ןיוש ךיז טלקיווטנא ,עליהעק

8 

 ןריפ סױא

 רעשידיי רעד ןיא גנונַײשרעד עטסטנאסערעטניא יד קעּפָאס-ילב זיא דלעפנעסקא
 עשידִיי יד ףוא טוַײװ רעּבַײרש ןסיורג ןייא ךָאנ זיולב .ןרָאי רע-60 יד זיּב רוטארעטיל
 -ראפ א ןָא זיא דלעפנעסקא רעבָא .רעגניטע עמיולש זיא'ס :עפוקט רעד טָא ןיא רוטארעטיל
 -ירָאה רעלאלצָאס סדלעפנעסקא ךיוא לַײװ .רעקידנרעק ןוא רעקיטפאז ,לעניגירָא רעמ ךַײלג
 ןיא רעכעלקילג ןוא רעקראטש זיא רעגניטע .רעטַײװ ,רעטיירב ךַײלגראפ א ןָא זיא טנָאז
 -ניטע טינ טגָאמראפ ,טפאשרעטסַײמ-םרָאפ יו ,רעמ ךאסא רעבָא .ןעגנוכיירגרעד-םרָאפ ענַײז
 זיא רעגניטע ;ענעגָארטעגרעביא ןא -- רעקירעד ןוא ,עמערָא ןא זיא טלעוו-ןעיידיא ןַײז .רעג
 קרעװ סדלעפנעסקא .רעטכיד א יװ ,רעכיג רעטכידרעּביא ןא טיבעג ןשיגַאלָאעדיא ןפא ךיוא
 רעשירעלטסניק רעד --ןדִיי אב סאלק םעַײנ א ןופ טסעפינאמ א לָאקמעדיוק רעבָא ןענַײז
 .עיזאושזרוב רעשידִיי רעקידנעמוקפוא רעד ןופ טסעפינאמ

 סדלעפנעסקא סא טַײרש יוזא - "ןפָא טלעװ רעד ןופ ןקילג עלא ןעיײטש רימ,
 םענעי טריזירעטקאראכ םזימיטּפָא רעקידרעפָאה רעד ָאטָא .רעגולק ןרא ,דלעה רעוויטיזַאּפ א
 יד ָאטָא ןבירשעג .קרעװ ענַײז ןיא ךרודא טריפ דלעפנעסקא עיגָאלַאעדיא סעמעוו ,סאלק
 ךיז טָאה דנאלסור רעביא ןעװ ,1825 רָאי ןיא ךערענא דלעפנעסקא טָאה סערוש ערעטנומ
 ןוא ערעװש ןעוועג ןענַײז ןטַײצ יד .ענישטשװעַײלָאקינ רעד ןופ טכאנ ערעווש יד ןגיוצראפ
 ךיז טרעלקרעד סע ?ןָאט רעקידרעּפָאה ,רערעכיז רעד ָאזלא ךיז טרעלקרעד יװ .ערעטצניפ
 .היי ןט-19 ןופ ןרָאי רע-40 ןוא רע-20 יד ןיא דנאלסור ןיא םזילאטיּפאק ןופ סקּוװ ןכיג ןטימ
 ךיז טריזאב סָאװ ,טפאשטריוו רעשיסור רעד ןיא ךורברעביא רעכעלטנירג ןייק ךָאנ ָאטינ
 סָאװ ,ןסעצָארּפ ּפמעט ןכיג א ןיא רעבָא ךיז ןעלקיווטנא סע -- ,םוטנגייא-בַײל ףא ץלא ךָאנ
 ,גנאווצ ןשימָאנָאקע-ץוכעמ ףא טיוּבעג זיא סָאװ ,גנונעדרָא יד ןּפאלקעצ ,רעדנאנאפ ןצעז
 טסקאוו סע .דנאלסור ןזאושזרוב א וצ דנאלסור ןשיצירּפ א ןופ גנאגרעביא וצ ןטיירג ןוא
 ןרָאי רע-40 ןוא רע-20 יד ןיא ןוא ,טרָאּפסקע-עּוװט רעשיסור רעד קידלאוועג סיוא
 סיורא טפור סָאד .טרָאּפסקע ןשיסור ןצנאג ןופ 40:6 רעביא רָאפ ןיש רע טלעטש
 ךיז ןריזינאגרָארעּביא ןטפאשטריו עשיצירּפ ענעטירשעגרָאפ רעמ יד אב ץנעדנעט א
 -בַײל ןופ ,יקָארבָא; םוצ "ענישטשראב, ןופ) סעדיוסעי עשיטסילאטיּפאק-זאושזרוּב ףא
 עשיסור יד ּפמעט ןקידנזױורב א ןיא סיוא טסקאוו סע .(טעּברא רענעגנודעג וצ םוטנגייא
 ןופ דנאלסור ןיא רעטעברא לָאצ יד סיוא טסקאוו ןרָאי רע-40--20 יד ןיא :עירטסודניא
 -ישאמ עשידנעלסיוא ןופ טרָאּפמיא רעד ךיז טרעסערגראפ ךאפללרד ;טנזיוט 500 ףא טנזיוט 0
 טיובעג ,קירבאפ עשיצירּפ יד רעטנוא טייג ןוא טקלעװ קיטַײצכַײלג .ןרָאי רע-40 יד ןיא סענ
 -אטיּפאק-לעירטסודניא ,ענרעדָאמ ,עיינ א ףוא טמוק סע .ענעגייא-בַײל ןופ טעברא רעד ףא
 -עגוצ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,םירכָאס עשיקנערפטלא יד ּפָא טּפוטש סָאװ ,עיזאושזרוב עשיטסיל
 םעד ַײלָאקינ ןוא ,טפאשטריו רעשיטסילאטיּפאק-לדנאה רענענאטשעגּפָא רעד וצ טסאּפ
 ןטימ טכיש יד ָאטָא ןקידייטראפ ןעגנוװצעג ךיז טעז גנוריגער ערענַאיצקאער סנטשרע
 רעַײנ רעד אב ךיוא ןעלגילפ סיוא ןסקאוו'ס סָאװ ,רעדנּױװ ןייק טינ .1822 ןופ ץעזעג
 -נעייגרעבירָאפ א יו יז טכארטאב גנוריגער סַײלַאקינ ןופ "סערייזג , יד .עיזאושזרוב רעשידִיי
 דאצימ ץנערוקנָאק יד ;לאכ טינ ריא ףא ןענַײז סערייזג ךאסא זא ,טארפיב ,גנונַײשרעד עקיד
 -רעטנוא ענעגיא יד ;ןליפ קראטש טינ ךָאנ ךיז טזָאל עיזאושזרוב רעשיסור רעגנוי רעד
 דנאל עצנאג סָאד סאשעב ,ןָא טינ ךיז טעז ,שעטשוטעמ טרעװ טַײקיזָאלטכער ןוא גנוקיהד
 עִיזאושזרוּב עשיסור יד ךיוא סאשעב ,םישזער ןשיטַאּפסעד ןכעלרעדיוש א רעטנוא טצכערק
 טבערטש סָאװ ,םישזער ןשִיײצילַאּפ א ןופ רעפסָאמטא רעד ןיא רעסעב ךאסא טינ ּפָא טדַײנש
 טיג ןיוש זיא .טפאשטריוו עשינאירָאװד עקידסעסיוג יד ןטלאהנַײַא גנאווצ םענרעזַײא טימ
 -גראב רעכיז טייג סָאװ ,סאלק א ןופ ,סאלק ןקידנגַײטש א ןופ ליפעג רעד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק
 .ןרָאי רע-40--20 יד ןיא ןפאש סדלעפנעסקא ךרודא טגנירד ,ףורא

 .םזילאקירעלק םעד ןגעק ףמאק ןזאושזרוב ןופ טַײקנסָאלשטנאטינ יד ןָא ךיוא טנכייצ סע (
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 ."עלדליג 3 ןופ רעכיוס , דלעפנעסקא ךיז טעמסאכ טכאמ רעד וצ סעשַאקאב ענַײז ןיא
 םעד טָא ןופ עִיגָאלָאעדיא-ָאכיסּפ יד יונעג זא ,טזַײװאב קרעװ סדלעפנעסקא ןופ זילאנא רעד
 זיב .קרעװ ענַײז ןיא טריפעגכרוד דלעפנעסקא טָאה עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ טכיש
 דרלעפנעסקא זיא ןבעל ןַײז ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא סָאװ ,זיא שיטסירעטקאראכ רָאג
 .עפורג עצנאג א "לכיטנרעטש , ןיא ,ןיוש ןסייוו רימ יװ ,סיורא טריפ רע .קישטארדָאּפ א
 -טוכ רעשיגָאלָאעדיא רעד ןענַײז ןעגנּוױשנָא ןוא ןטאבעד ערעיײז ןוא ,סעקישטאדדָאּפ
 יד ךעלטפאשלעזעג ןוא שיטילָאּפ ןעועג ןענַײז סעקישטאדרדָאּפ -- .ןאמָאר םעד ןופ ערדעשאה
 .היי ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ עּפורג עטסוויטקא
 -דָאּפ ןענַײז עפוקט רעד טָא ןיא ןטאטוּפעד עשידִיי יד ןוא םינָאלדאטש עטסקיטכיװ יד
 ןופ גנוטיירגוצ יד ןסולפנַײאב ליװ סָאװ ,זַײרק סעצערעּפ ןופ קידנבייהנָא ,סעקישטאר
 טקנופכיוה רעד סָאװ ,גרעבנענָאז לדנוז ןוא ןָאליד רעזייל רעביא ,1804 ןופ עינעשזָאלַאּפ רעד
 .(1820-23) ןעניגייפ ןוא (1820) ןשטיוועקראמ זיב ,1817 ףא טלאפ טַײקיטעט רעײז ןופ
 -עפיד יד ןופרעד ,עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ סעּפורג ענעדיישראפ ןריטנעזערּפער יז
 רעד ןופ רעייטשרָאפ ןענַײז גרעּבנענָאז ןוא ןָאליד :םארגָארּפ רעשיטילָאּפ רעייז ןיא ןצנער
 יד ןענַײז ןעגנורעדָאפ ערעייז  לָאהָאק ןיא טנַײלב סָאװ ,עיזאושזרוב רעשידִיי רעלעטימ
 -ָאלדאטש שיּפיט א ---קיטילַאּפ רעייז ,רעלָאמש ןטסיימא רעד -- קוק רעייז ,עטסרענָאיצקאער
 ,העגא) םארגָארּפ סניגייפ וצ ןטסטנעָאנ םוצ טייטש דלעפנעסקא .עקידלטעטשניילק-קידסענ
 זיא זיוה ןַײז ּוװ ,סעדָא ןיא ןרָאי רע-20 יד ןיא טניוװ רע ,ריא-ןעב ןַײז ןיגייפ ןאמטיל' זיא
 -ַאּפ ףא ףראש .ב .צ ןָא טלאפ ןיגייפ .(ץנעגילעטניא ןוא ײנּפ עשידִיי יד ןופ רעטנעצ א
 .עשילױּפ יד זא ןוא ,ןדִיי ףא םילובליב ײלרעלָאק ןטיירּפשראפ יז זא ,קידנטלאה ,ןקאיל
 ךיוא ןוא -- ,(: ןסאמ עשידִיי יד ןופ טנלע ןכעלטפאשטריוו םעד ןיא קידלוש ןענייז םיצירּפ
 .סערָארס עשיליוּפ יד ןגעק עדאריט עפראש א ("לכיטנרעטש , ןיא) ןַײרא טקור דלעפנעסקא
 .,ןשטנעמ ערעדנא רָאג ןענַײז סערָארס עשיסור ערעזדנוא, :ןסור יד ןגעקטנא ייז טלעטש ןוא
 ,סור א .ָאטינ סור םאב זיא עװַײג עשילוּפ יד ,סעלדאג ענעזָאלבעגנַא ערעטיב עשילוּפ סָאד
 "טארב, םיא רע טפור ,ןוט וצ לָאמ עכעלטע םיא טימ טָאה ןוא ןדִיי א טימ ךיז ןעק רע זא
 ביל םיא רע טָאה ,ײרטעג םיא טניד רע זא ,רעטקאפ רעד עליפא ."ץעיטארב, רעדָא
 טימ ןטאמועסאמ ךרוד טנָאקאב טרעװ רע זא ,טסעומש רעװ ,(ביל טסָארּפ עקאט ,ָאי ,ָאי)
 ,ָא) טנַײרפ רעטוג סנדִיי םעד סור רעטסערג רעד טרעװ ,גנאל טַײצ א רעכיוס ןׂשידִיי א
 ןיא טריקילבוּפ זיא רע) 1833 רָאי ןופ םודנארָאמעמ סניגייפ -- ."(טנַיײרפ רעטוג א ,ָאי
 רעּבָא ,ןָאט םענעדיישטנא ,ןפראש א ןיא ןטלאהעג זיא (402--294 ,1911 ,קמק. (18028
 רעד וצ ןרעקמוא ךיז :עלאקידאר טינ טַײװ ןענַײז עפוג ןעגנורעדַאפ יד ,עצוי-לעיוּפ רעד
 ןעמעננָא ,ןלוש-רעניבאר 3 ןדנירג ןוא גנויצרעד עשידִיי יד ןרילוגער ,1804 ןופ עינעשזָאלָאּפ
 ראפ טארפיב ,לדנאה ןשידִיי םעד ַײרפ ןביולרעד ,סעלעטש-עכולעמ ףא עטעדליבעג עשיִדְלי
 סעקירטעמ ןריפנַײא ,"שטַײד , ךיז ןדיילק סָאװ ,יד רָאנ רעּבָא ,עדליג רעט-1 ןופ םירכָאס
 סענעסאכ ןופ גנורימרָאנ ןוא ןדיי אב סעקירטעמ ןגעװ טקנוּפ םעד -- .וװ .א .א ןדִיי אב
 ."רעטסעווש ןוא רעדורב ,בַײװ ןוא ןאמ, :עמארד עצנאג א דלעפנעסקא טעמדיוו

 -ּפער דלעפנעסקא סָאװ ,טנעמָאמ רעקיטכיוו רעד ןדלעפנעסקא ּפָא טלייט ןעניגייפ ןופ
 ,לָאקמעדיױק ,ןעעז רימ יװ ,טכארט ןיגייפ .עּפורג עלאיצָאס ערעקירעדינ א ְךָא ד טריטנעזער
 םענעי .ה .ד --עדליג עטירד יד טריטנעזערּפער דלעפנעסקא .עדליג רעטשרע רעד ןגעוו
 טשרָאקָא ךיז טָאה סָאװ ,עיזאושזרוב רעשידִיי רעַײננ רעד ןופ טכיש ןטסערג טַײװ  ,ןסיורג
 עיצאטנעירָא יד ."לָאהַאק סעִיצעי, םעד ןּבױהעגנָא טשרָאקָא ,םאטש ןטלא ןופ ןסירעגּפָא
 ףורא ןעמ טקוק ,סניגייפ יד וצ ,ייז וצ ,עיזאושזרובסיורג רעד ףא זיא טכיש םעד טָא ןופ
 ;סעקינעדליג יד ןשיװצ ָאטינ ןענַײז ןצנערעפיד עשיטאמארגָארפ ערעפיט ;ץערעכערעד טימ
 -ערג א טריטנעזערּפער רע לפיוו ףא ,רעשיטארקָאמעד קינעדליג-טירד רעיז זיא ךָאד ןוא
 סנָאליד יד ןופ .ןדִיי עסאמ טּפױה רעד טימ ןדנובעגנעמאזוצ רעמ ךיוא זיא רע ;עסאמ ערעס
 סאשעב ,לָאהָאק ףא ךיז ןציטש ענעי :םָאהט א ןדלעפנעסקא ּפָא טלײט סגרעבנענָאז ןוא
 זיא םארגָארּפ רעשיטילָאּפ סדלעפנעסקא ,רָאלק .לַאהַאק ןגעק טרעטיבראפ טפמעק דלעפנעסקא
 .ןענָאליד וצ יו ,ןעניגייפ וצ רעטנעענ ךאסא

 -רוב רעשידִיי רעד ןופ ןטכיש ענעי ןופ רעטכיד רעד דלעפנעסקא זיא םורא יוזא
 ךיז ןעיצ ,סאלק-רעלטימראפ ןשידִיי ןשיקנערפטלא םעד ןופ ּפָא ךיז ןסַײר סָאװ ,עיזאושז
 ,דנאלסור ןיא קיטסאה יוזא ךיז ןעלקיווטנא סָאװ ,ןסעצָארּפ-טפאשטריוו עַײנ יד ןיא ןַײרא

 .םוצ ָאד טמוק וועגא .18301 ןופ דנאטשפוא ןשילױּפ ןכָאנ רעווענאמ רעשיטילָאּפ רעקיטכיוו א זיאיס (1
 .קראמ ןשיסור-ךעלרעניא ןטימ עיזאושזרוב רעשידַיי רעד ןופ גנודניבראפ עטסקיטכיװ יד קורדסיוא
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 ןופ טעדנעלבראפ ,ןגױא עטערומשזראפ טימ ןײטש ןבַײלב ןוא לָאהָאק ןופ סיוִרא ןעייג
 ץלא .דנאלסור ןזאושזרוב ,םעיינ םעד ןיא ייז ראפ ךיז ןענעפע סָאװ ,ןטַײקכעלגעמ ענעי
 ןרעװ ףראד יוזא !ליװ ןעמ סָאװ ,זױלב סיײװװ עמ בוא ,רָאנ לו עמ ביוא ,ךעלגעמ זיא
 םיא ןעייטש סָאװ ,טלעו רעד ןופ ןקילג יד, ןגעוו יירשעגסיוא סרעגולק ןרא טשטַײטעגסיוא
 ףא קוק סדלעפנעסקא ןיא עריטס עכעלדַײמראפמוא יד רָאלק טרעװ םורא יוזא -- ."ןּפָא
 רעדנא רעד ןופ -- ,סעדיסכ ןופ ןעלצרָאװ עלא;צָאס יד ןָא רע טּפאט ,טַײז ןייא ןופ :סעדיסכ
 ךרוד טעװ עמ ביוא ,ןרעװ ןטָארעגסױא טעװ סעדיסכ זא ,שיטסימיטּפָא רע טבױלג ,טַײז
 סָאד קידסענָאמכארעבמוא קידנריקיטירק .םיקידאצ יד ןריקסאמעד ןטעּפשּפָא ךרוד ,עריטאס
 סע ןטַײקכעלגעמ יד עייגענעב שיטסימיטּפָא ץנאג דלעפנעסקא רעבָא ןיא ,ןבעל עשידִיי
 םיליקסאמ עלא אב יװ .גנודליב ,גנורעלקפוא זיא עפורט עטסקיטכיוו יד :ןכאמ וצ טנוזעג
 ןפלעהטימ טעװ סָאװ ,רָאטקאפ א ךָאנ ןדלעפנעסקא אב ךיוא טרירוגיפ ,טַײצ ןַײז ןופ
 ײז ןופ ןטעּפש םילייק טימ זומ עמ, .גנוריגער יד זיא'ס :ןבעל עשידִיי סָאד ןרימרָאפער
 ,זאקוא ןא ןבעג לָאז רע ,ןסייה לָאז רע ,רעסייק םעד ןטעב ַײּברעד ...(.ע .מ םיקידאצ ןופ)
 עקיטנַײה יד ןופ ןענעייל ןדִיי ןלעװ ,ןענעייל ןוא ןבַײרש ןענָאק טוג עשטָאכ זומ דיי א זא
 ןרעװ זדנוא אּב רָאג טעװ ,םירייואכ עשיצירכ ערעייז ,סרעבַײרש-רעכיב עליווו עשיסור
 -נרעטש,) ."סעבער ערעייז טימ םידיסכ יד ןבַײרט ןעמ טעװ סנקעטש טימ :טלעװ רעדנא ןא
 ?קרעװ עשיליקסאמ רעדָא ,רעבַײרש עשיסור עקאט דלעפנעסקא טניימ יצ .(15 .ּפאק ,"לכיט
 רעקידרעדיײײסעק א טִימ - עדנאגאּפָארּפ ,גנורעלקפוא רעכעלטפאשלעזעג ןופ גנודניבראפ יד
 -פוא רעזאושזרוב רעד ראפ שיטסירעטקאראכ ,טנאקאב יװ ,זיא גנוריגער רעד וצ ע;צאילעּפא
 -גנורעלקפוא רעזאושזרוּב רעד טימ םעקסעה ןיא .רעשידִיי רעד זיולב טינ ,לאלכיב גנורעלק
 ןיא עלָאקסאה רעד ןופ גלָאפרעד םעד ןופ גנורעלקרעד ןימ אזא ךיוא טייטש עירָאעט
 רָאנ ,טלעפעג רעמ טינ ןדִיי עשידמָאל עקיטַײצראפ יד טָאה דנאלשטַײד ןיא , :דנאלשטַײד
 ןילא ערָאמעג זא ,ןָאט זַײװ א טפראדעג ייז טָאה ןעמ ,ןרעלקפוא טפראדעג ייז טָאה ןעמ
 ןענעק ךיא סעמכָאכ ערעדנא ןוא סעניושעל ערעדנא זּומ עמ ,גונעג טינ זיא ןענרעל וצ
 עלא עקאט ךיז ןבָאה רעבירעד .עקאט ערָאמעג רעד ןופ ןזיוורעד סָאד ייז טָאה עמ ןוא
 ..."ןענָאק וצ טלעוו רעד ןיא ףראד שטנעמ א סָאװ ,ץלא ןענעק וצ ןעמונעג ןדִיי עשירעשטַײד
 ,(15 .ּפאק ,"לכיטנרעטש,)

 ןרָאי רע-60 יד ויּב עפוקט רעד ןיא טָאה דנאלסור ןיא עיזאושזרוב עשידִיי עַײנ יד
 ע;צילאג ןיא ךיוא עגאל יד ןעװעג זיא ךעלנע .רעטקאראכ ןשירכָאס א רעקירעד טאהעג
 -טּפיוה יד ּוװ ,ךַײרטסע ןכעלטנגייא ןוא דנאלשטַײד ןיא ןעוועג זיא שרעדנא רָאג ,1848 זיב
 ןוא ןטנאקירּבאפ יד טליּפשעג ןבָאה עיזאושזרוב רעשידִיי רענעמוקעגפוא רעד ןשיװצ עלָאר
 .ה"י ןט-18 ןיא עירטסודניא רעשיסַײרּפ רעד ןיא ןדִיי ןופ עלָאר ןוא לײטנָא רעד .ןטסיסנאניפ
 ,ךַײרטסע-רעדינ ןיא ךיוא זיא 1848 ראפ ןיוש זא ,ןענָאמרעד וצ טניױל ָאד .טנאקאב טוג זיא
 רעד ןיא טארפיב ,ןטנאקירבאפ עשידִיי לָאצ עסיורג א ןעװװעג עימעהָאב ןוא עיװארָאמ
 -ץנאניפ עשידִיי יד ןופ דנאל עשיסאלק סָאד ךיוא זיא ךַײרטסע ,עירטסודניא-ליטסקעט
 -רעּב רעד ןיא ןדיישרעטנוא ןוא ןעגנונַײשרעד ךאסא ךיז ןרעלקרעד םעד טימ .(1 ןענַאראב
 ןַײא ךיז טסילש ךיירטסע ןוא דנאלשטַײד ןיא .עלָאקסאה רעשיסור ןוא רעשיצילאג ,רעניל
 עפוקט יד ןפאש סָאװ ,ןסעצָארּפ ענעי ןיא סנטַײצאב ןוא טקעריד עיזאושזרוב עשידִיי יד
 -רעב רעד ןופ טַײקמערטסקע יד ךיז טרעלקרעד םעד טימ .םזילאטיּפאק ןלעירטסודניא ןופ

 ןיא ךרודא טזַײרּפש סָאװ ,עיצײלָאװע ריא ןופ ּפמעט רעקיטסאה רעד ,עלָאקסאה רעניל
 -דאמש רעד וצ ןוא ןענָאלאס רעניוו ןוא רענילרעב יד וצ ָאטעג ןופ רעקילדנעצרָאי רָאּפ א
 --.ןַײרטסע ןיא גרעבמָאה ץרעה ןופ םיסַײמ יד וצ ךיוא לסילש רעד טגיל ָאד .עימעדיפע
 רעבָא ןענַײז עַיצילאג ןוא דנאלסור ןיא עיזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ ןטכיש ערעכעה יד
 רעד ןיא עַײנ סָאד זיא ייז ןיא "עַײנ, סָאד .(2 עיזאושזרוב עשיטסילאטיּפאקסלדנאה א
 -רוב ,עַײנ א ןָא טנכיײצ סָאװ ,טפאשטריוו רעשיצירּפ-לאדָאעפ רעד ןופ עסיסג יד :עפוקט
 רעד אב ןעגנונעפָאה עטסטסיירד יד ןופ ןרעקאלפוא םוצ טגנערב סָאװ ,דנאלסור עזאושז
 ןיא עיזאושזרובסיורג עשידִיי יד טייטש ךַײרטסע ןוא דנאלשטַײד ןיא .עִיזאושזרוב רעשידִיי

 .םז. /. ססזוגמח, 016 22112150װ60 0660 610 (1848--1808) 1929 5. 13--14 .לגפ (
 סָאװ) 16 - רעקסנימ ןיא ,17 --- .בֹוג רענילָאװ ןיא ןטנאקירבאפ עשידִיי ןאראפ ןענַײז 1807 רָאי ןיא (2

 ןבָאה ןוא ןקירבאפ ןייק טינ רעבָא ןנָאה סָאװ ,"ןטנאקירּבאפ, 4 -- רעװועיק ןיא ;(ןקירבאפ 6 ןופ םיטאבעלאב ןענַײז
 -קעווק ןכאמ טָאװ ,סעקירּבאפ ןָא ךיוא .ןטנאקירבאפ 5 --- .בוג רעװאטלָאּפ ןיא ;ןדנירג וצ עכלעזא עיידעב טשרע
 -ירבאפ , עשידִיי ןייק ָאטינ לאלקיִּב זיא רעגָאסרעכ ,רעװאלסָאנירעטאק ,.בוג רעשיסורסַײװ רעד ןיא ;ילאק ,רעבליז
 .עימעדאקא .שנסיוו .סורסַײװ רעד ןופ רָאטקעס ןשידִיי ןופ וויכרא םענופ ןעמונעג ןענַײז סעטאד יד -- ."ןטנאק
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 -טפאשלעזעג-שיטילָאּפ -יא ךיוא טרעוו ,עִיצילָאװער רעשימָאנָאקע רעַײנ רעד ןופ רעטנעצ
 טשרע ּוװ ,דנאלסור ןיא שרעדנא .טריזילאנָאיצאנעד ןוא טריזינָא;צוײלָאװער םארגָארּפ עכעל
 -ָאעפ-בלאה עטרעווילגראפ ,עקילָאמא יד ןופ לדנאה רעשידִיי רעד ּפָא ךיז טסַײר םאזגנאל
 ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא ּפמעט רעמאזגנאל רעד -- ןופרעד .ןעגנוגנידאב ןוא סעמרָאפ עלאד
 טימ ַײס גנודניבראפ ערעגנע ריא ,םזיטאוורעסנָאק רערעסערג ריא ,עלָאקסאה רעשיסור רעד
 .עלצידארט ןוא רעגייטש ןשידִיי ןטימ ַײס ,ןסאמ עשידִיי יד

 קראטש ,טרעדליִש דלעפנעסקא סָאװ ,עפוקט רעד ןיא זיא לדנאהסיורג רעשידיי רעד
 -ילָאװ ןגעוו ןלייצרעד סעסַײמ עשידיסכ יד עליפא .עֶיצילאג ןוא דנאלשטַײד טַימ ןדנוּבראפ
 ןופ) עלסערב ןוא קיצּפַײל ןיא עריוכס ךָאנ ןרָאפ סָאװ ,םירכָאס עסיורג רעילָאדָאּפ ןוא רענ
 ןוא ט"שעב יחבש, .?גפ .טנאוועג ןשיסַײרּפ סעִיטראּפ עסיורג טארפיב ןעמ טגנערב עלסערב
 ןענַײז--דָארב ,גרעבסנינעק ,קיצּפַײל ,רעדָא -- טרופקנארפ ,עלסערב ,קיצנאד .("םידיסח להק;
 ,ליוּפ ןיא ןעורמוא יד טינ, .דנאלסור ןיא לדנאהסיורג ןשידִיי םעד ןופ סעזאב עקיטכיוו
 םעטסיס-לָאצ רעשיסור רעד ןופ ןריפנַײא סָאד טינ ,1195 ןוא 1193 ןיא גנולייטעצ יד טינ
 טלגיּפשענּפָא טינ ךיז ןבָאה ןטיבעג עשילױּפ-שיסור יד ןיא סעריוכס ןריפנַײרא טָאבראפ ןטימ
 ןופ לדנאה רעד ."ןדיראי רעקיצּפַײל ידי ןיא ןדִיי עשילױּפ ןופ לײטנָא ןפא קידנטַײדאב
 עשינָאעלָאּפאנ יד ךָאנ טארֿפיב ףוא טילב דיראי רעקיצּפַײל ןפא םירכָאס עשיסור-שידִיי
 ןרָאי יד ןיא .1818 רָאי ןיא טריטָאנ ןרעװ םירכָאס יד טָא ןופ ןצאזמוא עקיזיר .סעמָאכלימ
 ,רימ ,וועשטידראב ןופ םירכָאס עשידִיי עכַײרלָאצ טמא-דיראי רעד טריטָאנ 1837 ןוא 3
 רעד טנכיצראפ 1815 רָאי ןיא .םינָאלס ,ענליוו ,עשראוו ,עקָארק ,דָארב ,וװָאלקש אוי

 "ןליוּפ ןופ , םירכָאס עלא ןופ 9294 ןדליב סָאװ ,"ןדִיי עשיליוּפ , 1657 טמא-דיראי רעקיצּפַיל
 ,רעטנעצ-לדנאה-טלעוו א עפוקט רעד טָא ןיא זיא דָארב -- .םירכָאס עשידִיי עלא ןופ 2626 ןוא
 -יוכס יד ןעיײג קיצּפַײל ןופ :דנאלסור-ףיט זיב דנאלשטַײד ןופ טקנופ-טיזנארט רעקיטכיוו א
 ךיוא זיא דָארב .סעדָא ןוא יראסָאבוד רעביא עיװאדלָאמ ךרוד דָארב ןופ ,דָארב ןיא סער
 עיסרעפ טימ עּפָארײא ןשיװצ ןאד ךיז טלקיווטנא סָאװ ,לדנאה םעד ןיא רעלטימראפ רעד
 .(: סעדָא רעּביא

 ןיא עלָאקסאה רעד ןופ ןגעוו יד ךיוא רעבָא ןענַײז לדנאהסיורג ןשידִיי ןופ ןגעוו יד
 עגנאל א טייטש עלָאקסאה עשיסור יד סָאװ ,טקאפ רעד ךיז טרעלקרעד טימרעד .דנאלסור
 -אדיווקיל ענעדיישטנא ןא סָאװ ןוא ,רוטלוק רעשישטַײד רעד ןופ עָאּפשאה רעד רעטנוא טַײצ
 .ןרָאי רעקיצכעז יד אב טראה טשרע רימ ןעעז עָאּפשאה-רוטלוק רעשישטַײד רעד ןופ עַיצ
 שטָאכ ,זַײרק-רוטלוק ןשישטַײד ןופ עַאּפשאה רעד רעטנוא טייטש ןפאש סדלעפנעסקא ךיוא
 לָאק טָאה ןיילא דלעפנעסקא ;'שירעטיװָאקסָאמ, ןופ ןצונ םעד רעטנוא טכַײרטש עפוג רע
 -ָא,ק עטסראטנעמעלע יד טנָאקעג טינ טאמיק ,שיסור ןטכעלש ,ןקיזַײרג א ןבירשעג ווָאמָאי
 -ריטאנ רע טָאה רעגייטשנבעל ןכעלרעגריב םעד ןופ לאעדיא ןא ןוא .ךארּפש רעד ןופ םיל
 רענעײל רעשידִיי רעד טעװ ןרָאי רע-90 יד ןיא .עלסערב ןיא ,דנאלשטַײד ןיא ןעזעג ןעל
 םענדָאמ םעד ןופ ןוא ןינָאקנאפ ןופ סעלַײּפסיה טימ טלייצרעד סָאװ ,ןעלדנעמ-םעכאנעמ ןופ ןכאל
 ;"ענעשזָארָאמ ןּבעג ןסײה ךיז לָאז עמ ,טסייה קארפ א טימ שטנעמ א, זא ,געהנימ
 סכיביל סעלַײּפסיה טימ דלעפנעסקא טּבַײרשאב ,ןרָאי רע-40 יד ןיא ,רעירפ רָאי קיצפופ
 ןגָארט ּוצ טגנערב סָאװ ,"רעצנעּפש םענירג םעניא עלעשטַײד סָאד , ןוא עלסערּב ןיא ןטרָאג
 רעד טימ גנובַײרשאב יד טקידנעראפ ןוא ,"סעקנאשזיליּפ , טימ רעקוצ ןוא ךלימ טימ עוואק
 -יײזאכ יװ עקאט ןעמ טּבעל זדנוא אב--?ןעד סָאװ .ןשטנעמ ןּבעל יוזא טָא, :גנוקרעמאב
 ענַײז עלא טימ לעטָאה ןשישטַײד ןופ גנוביײרשאב עקידסעלַײּפסיה א טמוק ךָאנרעד ."םיר
 ."עליכעמ ,טירטּפָא םענייר א וצ לסילש, ןזיב ןטַײקכעלמעוװקאב

 -דנע טסַײרעצ סָאװ ,ףורא-גראב טגַײטש סָאװ ,סאלק א ןופ ליפעג-טייקרעכיז רעד
 ךיז טקירד ,"ןפָא םיא ןעייטש ןקילג עלא, זא ,טבױלג ןוא רעװַא ןַײז טימ קיטק?יג
 ןּפָא ןָא טגָאז דלעפנעסקא .ןפאש סדלעפנעסקא ןיא םינאפיוא עטסנדיישראפ יד ףא סיוא
 :גנאגרעטנוא םוצ טעּפשימראפ זיא רעגייטש רעשידִיי רעטלא רעד זא

 -- ,ןטַײצראפ ןצעבער א טימ װָאר א ןעוועג לָאמא זיא'ס -- טלייצעד עמ יװ,
 טנָאקעג לָאמא טָאה לכיטנרעטש א סָאװ ,ןענָאמרעד ןעמ טעװ יוזא

 ,ןטַײטאב
 -כָאס עשידִיי-שיסור ךיוא טניימ "ןדִיי עשילוּפ , -- ,38 .ז .3 ,1911 ,ץמק. סזגקעמג ןיא ,ֹוָאקבָארָאק 6
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 ,ןגעו רעכייז א ןופ ךױא קעדָאּפס א טימ למַײרטש א ןעמ טלָאװ רעשפע
 ,ןגײלנַײרא סוטיריּפס ןיא טפראדעג ,ןזַײװ ליוו סע לָאז ןעמ יידעק
 ...ןבירשאב עקענאכ-סעבאש סנבער ןשידיסכ א זיא לכיטנרעטש םוצ סוטיריפס ןַײמ

 .("לכיטנרעטש , םוצ עמָאדקאה)

 רעלאטעד ןַײז ראפ ,"טַײקשיפארגָאנטע , סדלעפנעסקא ראפ גנורעלקרעד א רימ ןעניפעג ָאד
 סָאװ ,ןכאז ראפ "סוטיריּפס , זיא'ס .רעגייטש ,גנודיילק רעשידִיי רעקילָאמא ןופ גנובַײרשאב

 -נאגראפ רעשידִיי רעד ןופ ייזומ ןימ א ןפאש ןַײז ןיא ןעלמאז וצ עיטענ יד ,ּפָא ןבראטש
 ןשידִיי ןקיטנַײה םעד ןוא ןדלעפנעסקא ןשיװצ קעליכ רעסיורג א רעבָא ןאראפ .טַײהנעג
 יד .ב .צ) רעגײטש ןשידִיי ןקידנבראטשּפָא םעד ךיוא טריװרעסנָאק סָאװ ,רעגריבניילק
 -םיוװיוטנָאי עטמיראב עריא ןוא ענליוו ןיא טוטיטסניא .נסיוו .,דָיי ןופ עיסימָאק עשיפארגָאנטע

 ערענָאיצקאער ענַײז ראפ עקינעי טַײהנעגנאגראפ רעד ןיא טכוז רעגריבניילק רעד :(סעטעקנא

 ןיא ראּפשנָא ןא רע טכוז ,סיפ ענַײז רעטנוא ןדָאּב רעד ךיז טלקאוו'ס ןעוו -- ,ןעגנומיטש
 זיא *סוטיריּפס, סדלעפנעסקא ,ייזומ סדלעפנעסקא .רעטיוט א ןַײז לָאז ןוא ,עיצידארט רעד

 טלעטש יז ,"םיארצימ סעִיצעי; ריא עיזאושזרוב עשידִַיי יד טרעַײפ סָאד .יײיזומ-ןכָאצינ א

 יד ,ןכָאצינ םעד ןכאמ רעטעליוב ךָאנ יידכיב ,טַײהנעגנאגראפ ריא ןופ רעלעמקנעד יד סיוא
 ' .ןטייק עקילָאמא יד ןופ גנויײרפאב

 ,רעבַײרש ריא אב סיוא ךיז טקירד ןכָאצינ ריא ןיא ,טפנוקוצ ריא ןיא טַײקרעכיז יד
 ,ןטלַאטשעג ןוא ןשינעעשעג יד וצ ראטנעמָאק ןשינָאריא ןקידרעדייסעק א ןיא ,ןדלעפנעסקא
 עשירעלטסניק לײט א טימ טנאקאב ןיוש ןענַײז ריִמ .ןרעדליש וצ סיוא םיא טמוק'ס סָאװ
 עוויטאגענ ענַײז ןטכינראפ וצ יידכיּב ,טצונאּב ןדלעפנעסקא ךרוד ןרעוװ סָאװ ,ןעלטימ

 ץאלּפ-למוט םוצ גנויצאב עשינָא יא ןַײז ףא טלעטשענּפָא ךיז ךיוא ןּבָאה רימ ,ןטלאטשעג
 ךיוא טיילגאב .טאראּפא רעשיטסאקראס רעקיּבלעזרעד .לטעטש םוצ -- ןטלאטשעג ענַײז ןופ
 :ףאלעג א ןיא ,עסאמ א ןיא ףיונוצ ךיז ןרעטנַאלּפ יז ןעוו ,ןדלעה עוויטאגענ יד

 וצ טָאטש קע ןייא ןופ ,רעדירעג א (ב"עקת סאנש) סעווייטעב ערָאסא זיא עילָאּפָאיָאהיָאל טָאטש רעד ןיא,
 ןעמ ,ךיז טגָאי עמ ,טפיול עמ ...עליפא ךעלדיימ עניילק ןוא רעבַײװ ןוא ןדִיי עגנוי ןוא עטלא ןפיול רערעדנא רעד
 גנוצ רעד טימ טגנילק עמ יװ ןכאמ ןוא ןדער ליט א ןוא קידעגַײװש ןפיול לײט א ,ןרעדנא םעד רענייא טגָאירעד
 עילָאּפָאיָאהיָאל ןיא ,טינ סע ךיז טפערט טָאטש םוש ןייק ןיא ,ַײטלוה אזא ,ַײטלוה אזא ,טינ ךיז טפיולחאפ סע .ןּפיל יד טימ ןוא
 אזא ,שעפענ-סעמגא ןבָאה לָאז עילָאּפָאיָאהיַאל טָאטש יד טרעשאּב זיא'ס .ונייליצאי עגָאמכאר ,ןפערט סניוזא ךיז זומ
 רעד סָאװ ,ןרעה רימָאל ,טניושעג ,רעכיג םיק .ןַײז ליצאמו רעמאשעמ לָאז רעטשרעבייא רעד ,ַײטלוה אזא ,ַײטלוה
 ןַײז ןוא ַײטלוה טעד ןקוקנָא םיא ליװ ךיא ,ןבַײרטסױרא טָאטש רעד ןופ ןוא ןסַײמשּפָא רָאנ ,ןגָאז טעװ שָארבכא
 -ָאהיָאל ,ןבעל'כ ,טָאטש א .ןייגסיוא ּפָאק ןַײז וצ רָאנ לָאז ,טָאטש רעד ןַײז טלָאזעג טָאה טָאװ .ָארעפיצראפ עפיירט
 עשָאר אזא ןעמ טלָאװ סנטַײצראפ ,לעָארסִיי עשָאּפ אזא ,ןפערט ךיוא סעכלעזא ךיז ןָאק עילָאּפָאיָאהיָאל ןיא ,עילָאּפָאי
 עלא ,טגָאזעג ןוא טדערעג רעדנאנאכרוד ןדִיי ןעצ א ןבָאה ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ָאד סָאװ ,סָאד -- .טרענייטשראפ
 ."םעטָא ןבלאה א טימ לייט א ,םעטָא ןייא ןיא ,טײהרעקידנּפָאס ,טייהרעקידנפיול ע'קאט ,רעדנוזאּב עכעלטיא ,םענייניא-

 .(4 לטיּפאק ןופ בײהנָא ,"לכיטנרעטש ,

 ןשינעעשעג עטרעדלישעג יד רעדייסעק ךיוא טיילגאב ראטנעמָאק רעשינַאריא ןא
 ןוא טצכערק קידאצ רעד ."רעדנוזאב עכעלטיא ןוא םענייניא עלא , ןטלאטשעג יד רָאנ טינ
 רעיײז רע ןָאק ןצכערק, :שיטסאקראס טקרעמאב דלעפנעסקא ןוא ,רעהיוז ןיא ןַײרא טקוק
 רעד, :ראטנעמָאק אזא טמוק'ס ןוא .,טריטסערא ןעמ סָאה ןעקלָאטּפאנ ."קינייוונסיוא ליווו

 ,ןגעלעג טרעװ ענעדִיי יד ;םישָאדאכ ןעַײנ ךָאנ סיורא טמוק סעדיוסעבעשדָאס רעטסערג
 ןעמ טָאה ןריפקעויא סעקלָאטּפאנ ןופ דָאס םעד .םישַאדאכ ןעַײנ דָאס םעד טגָארט יז זא
 :"ךעבענ, ןשידִיי ןרעביא דלעפנעסקא טריזינָאריא טָא ..."ןרָאװעג רָאװעג גָאט ןרעדנא םעד
 עסיורג יד ןיא זומ (ןגָאז וצ ּביל רעייז ןעמ טָאה ךעבענ) ךעבענ סענָאמכאר א ,סעמאש ןרא
 עסיורג א ןדניצנָא ןסייהעג טָאה עבער רעד .."ןרָאפ םירוּפ ךָאנ סעטָאלב ןוא סעטָאילס
 ."טנערב טכיל א ?ןעמ טעז סָאװ ,ונ .טנערב טכיל סָאד יװ ,ןעז ןפָאלעג עלא ןענַײז, -- טכיל
 עשיסור עטלא יד, :גנוקרעמאב עשינָאריא אזא טמוק ,טולּפ א קישטאדדָאּפ א קידנבַײרשאב
 ,קישטלאמ א ,קישטראל א :"קישט, לָאמ ַײרד ןָא ןרַאפעג טינ לָאמנייק ןענַײז סעקישטארדָאּפ
 ךיא ןיב :עפוג ךיז רעביא רעלייצרעד רעד טריזינָאריא רעטעּפש ."קישטנאדָאמעשט א

 ."עלָאגעלאב לסיז אב ןוא טיוועל עּפיל 'ר אב רעּבַײרש א ןרָאװעג
 ךאסא ןופ לייט א זיולב רעבָא זיא ראטנעמָאק רעשינָאריא רעקידנפיול רעדייסעק רעד

 ןויטקא ןקידרעדײסעק א ןופ ,"סעניטאיבעיסטָא8 עשרעבאכעמ ןופ טאראּפא ןרעטיירב א

 ןסקאוו סָאװ ,ןעגנוקרעמאב ,ןעגנורעלאב ענעדיישראפ טימ רעבאכעמ ןופ ךיז ןשימנַײרא

 טינ ראנ ןייק זיא סיכעשעב עמיולש דעמאלעמ רעד; ,ןטאטקארט עצנאג ןיא סיוא לָאמא
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 ,ןעניימ וצ שלאפ זיא'ס זא ,גנורעלקרעד א ןבעגעגוצ טרעו "ראנ, טרָאװ םוצ ןוא ,"ןזעוועג
 טקוק קידאצ רעד .טרָאװ שישטַײד א רָאג זיא'ס ,"רענ, טרָאװ ןשייירבעה ןופ זיא'ס זא
 רעהיז רעד יװ ,םעד ןגעװו טאטקארט רענײלק א דלאּב טמוק'ס ןוא ,רעהיוז ןיא ןַײרא
 לָאמא .ןייטשראפ ןענעק טינרָאג לָאז עמ יידכיב ,עיגָאלָאנימרעט ןַײז לעִיצעּפס טיירדראפ
 -יזָאּפ א ןופ ןעמָאנ ןיא לָאמא ,רעבאכעמ ןופ ןעמָאנ ןיא ןטאטקארט ןוא סעסַײמ יד ןעייג
 ןשימנַײרא ןימ אזא ראפ ןטַײקכעלגעמ יד ּפָא טפאש עמרַאפ עשיטאמארד יד .דלעה ןוויט
 ןשיטירק םעד ןפראוווצרעבירא ןטַײקכעלגעמ יד עליפא טרעלעמשראפ ,רעבאכעמ ןופ ךיז
 וצ טסאפעגוצ סנטסיימוצ זא ,ָאזלא ,רעדנּוװ ןייק טינ .ןדלעה עוויטיזָאּפ יד ףא ראטנעמָאק
 ,ןאמ ָא ר ןופ עמרַאפ עַײרפ יד זיא טסנוק ןַײז ןופ סעבאנפוא יד וצ ,ןליצ סדלעפנעסקא
 סדלעפנעסקא טייטשטנא יוזא .קינָאטקעטיכרא ענעגנּוװצעג טינ ןַײז ,טנוװַײל רעטיירב ןַײז
 .ּב .צ "ןעקשיפ , ראפ) ןאמַאר-סעומש סעלעדנעמ קראטש יוזא טנָאמרעד סָאװ ,ןאמָאר-סעומש
 עטסקיטכיו יד דלאביוו ,"ןאמָאר-געװ , יו רעכיג "ןאמָאר-סעומש, ןימרעט רעד ךיז טסאּפ
 םערָאװ ,(סעומש ןיא רַאנ ,טקעריד טינ ןבעגעגרעביא ןרעװ ןאמָאר םעד ןופ ןשינעעשעג
 ."ןסיוא ךיא ןיב סָאד טינ, םעד ןופ סיורא טסקאוו טסנוק סעלעדנעמ ַײס ,סד?עפנעסקא ַײס

 -נעמָאק ןקידנפיול-רעדייסעק א טימ ,ןאמָאר-סעומש סדלעפנעסקא טייטשטנא םורא יוזא
 רעטרעדנוה טימ ;ןשינַאריא-שיטסאקראס א ָאד ןוא ,ןקידרעסומ א ,ןקידנרעלאב א ָאד ,ראט
 עצנאג יד ּפַא ךיז טלעטש לָאמאטימ ;ןטאטקארט עצנאג טימ ןוא ןעגנוקרעמאב ענלצנייא
 -כערּפ יד .ב .צ) עלעװָאנ עצנאג א טקורעגנַײרא טרעוו'ס ןוא ,ןאמָאר א ןופ גנולקיווטנא
 -ָאּפמָאק רעד ןופ טַײקידלקערב יד .("לכיטנרעטש, ןיא קישטארדָאּפ עּפיל טימ עסַײמ עקיט
 -נעמאזוצ שינאכעמ קנאדעג םוצ רעבאכעמ םעד טגנערב טַײקנסָאלשעג עכאווש ריא ,עִיציז
 ,ןדָאזיּפע ענלצנייא יד ןעוועגירטסאפנעמאזוצ ,וויטָאמ ןכעלרעסיוא ןא טימ עלובאפ יד ןדניבוצ
 ןופ ויטָאמ רעד ןדלעפנעסקא אב טליּפש עלָאר אזא :ןעמיס ןקילעפוצ א טימ ןַײז לָאז
 .(6 לרעגניפשטניוו א ןופ -- ןעלעדנעמ אב ןוא ,"לכיטנרעטש , ןשלאפ א

 -אכעמ םעד טקערשרעד קרעװ ןַײז ןופ טַײקטקיטעזעגנָא עשיגָאלָאעדיא עקראטש יד
 טמוק רענעײל-ע סאמ ןשידִיי םעד וצ זא ,טכא ןיא טמענ עמ ןעװ טארפיב ,עפוג רעב
 ןרעכעה םעד ןופ דָארג ןסערעטניא יד ןופ עדנאגאּפָארּפ עשירעלטסניק א טימ דלעפנעסקא
 -אּפָארּפ יד זא ,ראפעג יד ,םורא יוזא ,טייטשטנא סע .עייזאושזרוב רעשידִיי רעד ןופ טכיש
 .רענעייל םעד ןופ יוִרטוצִמּוא ןפא ןסױטשנָא ךיז טעװ ,ליצ םוצ ןפערט טינ טעװ עדנאג
 -ירּפ ןופ לטימ ןטווּורּפגסױא םעד ךרוד ראפעג עקיזָאדיד ןדַײמוצסױא טבערטש דלעפנעסקא
 טָאה ץלא ,טבַײרשאב רע סָאװ ,רָאװ ץלא זיא סע זא ,גנורעכיזראפ יד ;םזילאער ןוויטימ
 גנורעכיזראפ עקיזַאדיד .טרעדלישעג סע טָאה רע יװ ,יוזא דָארג ןוא ןפָארטעג סעמעעב ךיז
 עטנאקאבטוג ןוא עשירָאטסיה ,םיקידאצ ןופ ןרעדליש םאב .ב .צ) טסקעט ןיא לָאמא טמוק
 ינעג ןענַײז קעוװצ ןקיבלעזמעד וצ .קרעװ םוצ טרָאװרָאפ ןיא רעבָא לאלכיב ,(ןטלאטשעג
 :ןשינעעשעג ענעבירשאב יד טריטאד

 ,רָאװ ןצנאגניא עקאט ,סעמע זיא ָאד עסַײמ יד
 .רָאי 50 ראפ ןפָאלראפ ךיז טָאה סָאד

 ("בַײװ ןוא ןאמ,)

 ...טלעטשראפ טינרָאג עסַײמ עסעמע ןא זיא ָאד סָאד
 ,טארוקא עקוויראש ןיא ןוא סעמע ץלא זיא ץינעציּפש ןיא
 ,טאלג טלייצרעד רָאנ ,ןבירשאב זיא'ס יװ יוזא ,ץלא
 ,רָאי 46 ראפ ןפָארטעג טרָאד ךיז טָאה עסַײמ יד
 .רָאפ א ןיהא ןּבעל'כ טוט ,ןרעװ רָאװעג ריא טליוו

 ("טלעוו עטראנעג יד.) :

 ןליו סָאװ ,עיזאושזרוב רעגנוי רעד ןופ רעבַײרש ךאסא ראפ שיטסירעטקאראכ זיא ןאמָאר-סעומש רעד (
 .גנּוװשנָאטלעװ רעייז ןופ סעמעלבָארּפ עטסקיטביו יד ןריזיראילוּפָאּפ ןאמָאר םעד ררוד ,ןקאּפנַײרא ןאמָאר םעד ןיא
 -יוצנארפ רעד ווערע ןבירשעג ,"סָאבעלאב ןַײז ןוא טסילאטאפ רעד קאשז, ןאמָאר סָארדיד ,.ב .צ ,ןענָאמרעד לעװ'כ
 ןוא קאשז סערָאשעמ םעד ןשיוװצ ןסעומש ןיא טייטשאב ןאמָאר ר;קיטכערּפ רעצנאג רעד .1773 ,עִיצײלָאװער רעשיז

 סערָאשעמ םעד ןשיװצ לעוד א ןבעגעג טרעוו'ס ןוא ,ןסעומש ןוא ןטַײר עדייב .סעמעט ײלרעלָאק ףא סָאבעלאב ןַײ
 םעד ןשיװצ לעוד א .סָאבעלאב םענעסאלעגסיוא ,ןטסוּפ ,ןטריזאלב םעד ןוא --- לארָאמ ןוא לכייס ןטנוזעג ןַײז טימ
 .ץערָאּפ םעד ןוא "דנאטש ןטירד.
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 ,טכארטעגסיוא סָאד ךיז טָאה עסַײמ רעד ןופ רעבַײרשאב רעד ביוא

 ,טכאמעג סעכלעזא טָאה רע יוזא יװ ,עוואקישט רעמ ךָאנ סע זיא

 ,רָאג ןצנאגניא ןענעיילסיוא טעו עמ זא רָאנ

 .רָאװ זיא ,טייטש סָאװ ,ץלא זא ,ןַײז עדיומ עלא ןלעו
 ("לכיטנרעטש,)

 .טַײקכעלקרױװ רעשידִיי רעד ןופ ןעמונעג ,רָאלק ,דלעפנעסקא טָאה ןטלאטשעג ענַײז
 -טסָא טימ םיקָאסיײא טריפ סָאװ ,רעגיטשא ,רעדנעלגנע רעד ךעױנ 'ר :רעבָא עלא טינ
 ןופ ןטלאטשעג קידנפורסיורא עליפא ןוא .רוגיפ עטכארטעגסיא ןא זיא ,עידניא
 ןרָאקיז ןשילרעטסיוא ןַײז טימ ייז קידנבעלאב ןוא גנוראפרעד ןַײז ןופ עסאמ רעסיורג רעד
 ,ייז טענק ןוא יז טמערופ ,דלעפנעסקא ייז טריזינאגרָא ,רעהעג ןוא גיוא ןטנכייצעגסיוא ןוא
 טימ םעקסעה ןיא ,גנולעטשנַײא רעשיגָאלָאעדיא ןַײז טימ םעקסעה ןיא ,ןיוש ןסייוו רימ יו
 רעשידלעפנעסקא רעד עייגענ זיא סָאװ ןוא ...סאלק ןַײז ןופ ףמאק םעד ןופ ןעגנורעדָאּפ יד
 טפָא םיא אב ןענַײז ןוויטָאמ עכעלנַײשראוו עלאער סיוכרוד זא ,ןיוש רימ ןסייוו ,עגירטניא
 -"עניטאיבעצָאק, ,ענעמונעג רוטארעטיל רעד ןופ ,עשיטסאטנאפ טימ ןדנובעגנעמאזוצ
 -ַלװנָא רָאּפ א רימ ןגָאמראפ עירָאטארָאבאל רעשירע ?טסניק סדלעפנעסקא ןגעװ .ןטנעמעלע
 ךיז טָאה עקלָאטּפאנ יװ ,קידנרעדליש :('לכיטנרעטש, ןיא) ןיילא רע טיג ענייא .ןעגנוז
 טָאה עטלאב ןיא, :דלעפנעסקא טקרעמאב ,קישטשנאבאראב א ןרעװ וצ יידכיב ,טדאמשעג
 ןענעק לָאז רע יידעק ,רעבירעד טדאמשעג רָאנ ךיוא לרעגָאװש א ...'ר ...רמ רענייא ךיז
 ןוא ,ןעמונעג טינ ךָאנ ןטורקער עשידִיי ןעמ טָאה לָאמצנעד לַײװ ,קישטשנאבאראב א ןרעוו
 .רעבָאלטַאג רימ ןעקנאדראפ ןעגנוזַײװנָא ערעדנא -- ."קיוּפ א וצ טאהעג קעשייכ טָאה רע
 -רעזיוא רעד לכימ, ןאמָאר-זאלב לישז סדלעפנעסקא זא ,רעבָאלטָאג .ב .צ טלייצרעד יוזא
 ןעמָאנ םענעגיא םעד טימ ןָאזרעּפ עראו א, ןופ גנובַײרשאבנבעל א ןעוועג זיא "סעק
 -וועליהָאמ ןופ ןעװעג ןיילא זיא רע ;סעדָא ןיא טנעקעג ןיילא ןשטנעמ םעד בָאה ךיא
 װעַײלָאקינ ןיא איירגא ילֹוי עשלארימדא םאדאמ עטפיוטעג עטמיראב יד ןוא :קסלָאדָאּפ
 ןיא שטיװָאלאפאר דיװָאד 'ר ןופ יורפ ענעזעוועג יד ,(גרוברעטעּפ ןיא עמאדפָאה רעטעּפש)
 זיא ,רעריוטנעּבא רעכעלקערש א ןועװעג זיא רע .רעטסעװש ןַײז ןעוועג זיא וועליהָאמ
 ןוא טסירק א ןזעװעג זיא רע דנרעוו ןוא ,טסירק א ךָאנרעד ,רענאדעמָאהאמ א ןזעוװעג
 ןסקאוו טזָאלעג םיצולּפ ךיז רע טָאה ,רָאטקַאד א ןופ עלָאר א טליּפשעג סעדָא ןיא טָאה
 טנוואדעג טרָאד טָאה ןוא לעלע שעדיוכ ןיא װָאקאשטָא ןייק ןרָאפעגקעווא זיא ןוא דרָאב א
 רעיײטנבא עלא ענַײז .ךעלברעק 200 ראפ ,םִיַאריױנ-םימָאי ,ןןאכ סלא דעמָא ןראפ
 -ױורכיז ענַײז ןיא .(ג "ראברעדנּוװ רעייז דלעפנעסקא ןופ רעפייס םעד ןיא ןבירשאב ןענַײז
 רעד, ,סדלעפנעסקא קרעװ רעדנא ןא ןופ טעשזויס רעד זא ,רעבָאלטַאג ךיוא טלייצרעד סענ
 ,ןבער רענארוואס ןטימ עסַײמ א ,שינעעשעג רעכעלקריוו א ףא טיובעג ןעוועג זיא ,"סעפיומ
 --(גנולייצרעד סדלעפנעסקא ןיא)--טרָאד , .לדגיווׂש א טקעדטנא עמכָאכ ךאסא טימ טָאה סָאװ
 ןופ טסַײג םעד טױל טרעדנעעג לסיבא טעשזויס רעד זיא - רעּבָאלטָאג רעבָא טקרעמאב
 סדלעפנעסקא ןענאטשאב ןענַײז סָאװ ןיא ,ןסױטשנָא טכַײל ךיז ןָאק עמ ."גנולייצרעד רעד
 ןעװעג ןענַײז סָאד זא ,גנורילומרָאפ סרעבָאלטָאג ןעמענָא טנָאקענ טינ טָאה רע :םִיוניש
 טײקנייפ עסיורג ןוא טַײקשעירעּב עכעלנייוועגרעסיוא זיולּב ,םיכָאלאמ ןופ םיסינ ןייק טינ,
 ,זיא יז) גנולייצרעד סדלעפנעסקא ןופ לטיט רעד ןיוש ."ןכאז ענעגרָאּבראפ ןקעלּפטנא וצ
 טעשזויס םעד טעּבראאב טָאה דלעפנעסקא זא ,טזַײװאּב (ןעגנאגרעד טינ זדנוא וצ ,רעדייל
 לאפנַײא ןגולק םענעגייא ןא סיוא טצונ סָאװ ,ןבער א ןריטידערקסיד וצ גנוטכיר רעד ןיא
 ןטיול טרעדנעעג טעשזויס םעד, רע טָאה ןעניז םעד ןיא .סעפיומ א ןרינעצסניא וצ יידכיב
 ."גנולייצרעד רעד ןופ טסַײג

 ןופ רענעק רעסיורג א :םזילאער סדלעפנעסקא ןופ עלומרָאפ יד עקאט זיא סָאד ָאטַא
 ןוא טנָאקעג ןבעל עקיזָאדסָאד רע טָאה ,גנוראפרעד רעסיורג א טימ טנפָאװאב ,ןבעל ןשידִיי
 יוזא .עייזאושזרוּב רעשידִיי רעקידנעמוקפוא רעד ,סאלק ןַײז ןופ ןלירב יד ךרוד ןעזעג
 שירעלטסניק סע טימאב ךיז רע טָאה יוזא ןוא ,ןבעל עשידִיי סָאד ןענאטשראפ רע טָאה
 זיא רעלעטשטפירש רעקידנפמעק א .קרעװ ענַײז ןיא ןוא ךרוד ןסולפנייאב ןוא ןריזינאגרָא
 רָאנ טינ סערעטניא ןסיורג א זדנוא ראפ רָאפ ןלעטש קרעװ ענַײז ןוא ,דלעפנעסקא ןעוועג

 ,טרָאד - 'סעפיומ, ןטימ עסַײמ יד -- .206 .ז ,1925 ,"עכָאּפע ןַײז ןוא ;רעבָאלטָאג, ,ןיקדירפ .א (
 ,204 197 ה ;
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 .טיהעגפוא יז ןיא זיא סָאװ ,לאירעטאמ ןשיגָאלָאליפ ,ןשירָאטסיה ,ןשירעגייטש ןסיורג ןּכרוד
 ,גנונעדרַא עטלא יד טמערוטש סָאװ ,עיזאושזרוב רעגנוי רעד ןופ רעלעטשטפירש א
 -רעטעּפש יד יװ ,רעלופטרעוו זדנוא ראפ ןטקנופדנאטש ךאסא ןופ ןוא רעטנעענ זדנוא זיא
 .םוטרעגריבניילק ןקידלסעבעלאב-ךעלשידִיי ,ןקידנרידארגעד םעד ןופ רעבַײרש עקיד

9 

 ."34 תמץװת 32/װ2װװ, גנולייצרעד סדלעפנעסקא ןגעוו :גָאלוצ

 -נעסקא טקורדעגּפָא זיא ,21--17 .מונ ,2 ,*טסס1געא קצסס8צ 6868, ןאגרָא סמיוברעדעצ ןיא

 ,טזַײװאב ליטס רעד .(ןלאיציניא ןָא -- "דלעפנעסקא, טעמסאכעג) *38 מצא 42//38אװ, גנולייצרעד א סרלעפ
 ממאטש גנוצעזרעביא יד ,רָאלק ;שיסור ןטכעלש א ןבירשעג טָאה דלעפנעסקא .שידִיי ןופ גנוצעזרעביא ןא זיא'ס זא
 טינ גנולייצרעד אזא זיא םיווָאסק עלא סרלעפנעסקא ןופ "רעטסייר, ןיא .עפוג םיא ןופ טינ ,ןָאזרעּפ רעדנא ןא ןופ
 ןַײז סע ןָאק ,ךאז עסיורג טינ א רעבָא זיא'ס סיויעה .לטיט םעד ןרעדנע טנָאקעג רעבָא טָאה םיוברעדעצ .טנָאמּרעד
 1848 ןופ רעִירפ טינ ןרָאװעג טסאפראפ זיא גנולייצרעד יד -- ."ןסערעטניא ןוא ןכאז, ,24 .מונ זיולב לאפ םעד ןיא
 לעוטקא טציא ןענַײז טָאװ ,ןטיצסיבעלּפ ןגעװ ךיז טדער'ס לפיוו ףא ,רעטעּפש ליפ טינ ךיוא םאטסאנימ ,(592 .ז עז)
 .1851 -- ןטסכעלנַײשראוומא .(594 .ז) ךַײרקנארפ ןיא

 יז .קרעוו עשידִיי יד טימ ןעמאזוצ טלדנאהאב טינ גנולייצרעד יד ןבָאה רימ סָאװראפ ,םאט רעד זיא סָאד
 ןענאטשטנא ןענַײז סָאװ ,קרע עטריזילאנא יד ןוא ריא ןשיװצ .ןפאש סדלעפנעסקא ןופ רָאֵירעּפ ןטצעל םוצ טרעהעג
 -נעסקא ןיא עראבטכורפ א רעייז טַײצ א -- רָאי ןעצ א ןופ דָאֵירעּפ א טגיל ,ןרָאי רע-40 בייהֹנָא ןוא רע-30 יד ןיא
 -רעד רעשיסור רעד וצ קירב יד .ןעגנאגרעד זדנוא וצ טינרָאג רעבָא זיא רָאידעּפ םעד טָא ןופ דָאדג .ןפאש סדלעפ
 .רָאלק טינ זיא עִיצוילָאװע עקידרעטַײװ סדלעפנעסקא ןוא ,ָאזלא טלעפ גנולייצ

 וצ ץאזנגעק ןיא ,(ןָאסרעכ ןוא סעדָא ןיא רָאּפ טמוק יז) ןשינעטלעהראפ רעסעדָא טרעדליש גנולייצרעד יד
 -רעד יד :טגָאזעג שרעדנא .לטעטש רענילָאװ-שילָאדָאּפ סָאד זיא עמעט רעייז סָאװ ,קרעװ עטריזילאנא סדלעפנעסקא
 -סיורג רעשיסור א ןיא לדנאה ןשידִיי ןקידלמוט ןופ ןָאפ ןפא ,ןשינעטלעהראפ עזאושזרוב-ןייר טרעדליש גנולייצ
 עִיצאניבמָאק עכעלרעגריבניילק יד ןיוש ךיז טפאש סע ,טריזינרעדָאמ-בלאה ןיוש זיא רעגייטש רעשידִיי רעד .טָאטש
 -נעסקא ןופ ךורברעביא ןא עקאט ךיז טקרעמ ."עטָאּפאק עכעלגנעל ןוא עייּפ עצרוק,, רעקידמעכיילא-םעלָאש ןופ
 ןױש טציא רעבָא ,םוטרעגריבניילק ןופ קיטירק א ץלא ךָאנ זיא'ס :ןבעל ןשידִיי ןופ קיטירק רעקיטציא סדלעפ
 ,רעטלאהכוב א ןטלאה ןוא רָאטנאק ענרעדָאמ א ןיוש ןבָאה סָאװ ,םירכָאס עניילק ןופ קיטירק ,ןטריזינרעדָאמ-בלאה א
 ןיא בא :ןרילומרָאפ יוזא ךיוא ךורברעביא ןקיזָאדמעד ןָאק עמ .םיריװג עטעדליבעג-ּפאנק ענעמוקעגפוא ןופ רעדָא
 טקערייז גנולייצרעד רעשיסור רעד ןיא רע זיא ,רעײגרָאפ א סעלעדנעמ דלעפנעסקא זיא קרעוװ עשידִיי עטריזילאנא יד
 רעד---.("טנוה רעשידִיי א ,קישטבאיר, גנולייצרעד רעד ןיא ןיוש טריווגיפ ,וועגא) .ןעמעכיילא-םעלָאש ףא גָאזנָא ןא
 אב רעטלאהכוב רענילק א .,ןיקרָאס עמיולש זיא דלעה רעד :ןכאמ רָאלק סע טעװ גנולייצרעד רעד ןופ טלאהניא
 ןטייװצ םעד סעוויוטעל ףעטוש ןייא רעבָא טלדניוושאב ,שעדיוכ א לבור 50 טניראפ רע .םירכָאס-עּוװט עניילק ייווצ
 טָאה סָאװ ,רערַײנש רעמערָא ןא ןעוועג זיא עטאט ןַײז .דאצאנימ ןפיוא ןימ אזא ףא טנידראפ ןוא ,ןכוב ןשלאפ ךרוד
 ןרעסיוא ןבעגוצ ךיז רעבָא ןעק ,טעדליבעג-בלאה זיא ןיקרָאס עמיולש .ערורא ןא בַײװ א ןופ ךָאי ןרעטנוא טצכערקעג
 יד ןכאמ ענעסאכ ףא טלעג ןטעב טמוק יז סאשעב ,עמאמ עמַערָא יד סיורא טבַײרט סָאװ ,טסְיָאגע ןא זיא'ס .ץנאלג
 רעד ןופ געווסיוא ןייא טעז ןיקרָאס ןוא ,טקעדטנא ףָאסלָאקּפָאס ןרעװ רָאטנָאק רעד ןיא ןעלדניווש ענַײז --- .רעטכָאט
 -וקעגפוא ןא אב .ןָאסרעכ ןיא םיכודיש ייווצ רָאפ םיא טגָאלש ןכדאש א .ןבָאה ענעסאכ ךַײר :עגאל רענעפאשעג
 ןטרעלקעגפוא םאב :ןטרָאד יא ,ָאד יא ןַײרא ךיז טיירד ןיקרָאס .קאמּורפ א אב ןוא .ןטרעלקעגפוא ןא ,ריווג םענעמ
 -ידאצ ןופ םיספיומ יד ןגעו -- ןעמורפ םאב ,ךַײרקנארפ ןיא ןטיצסיבעלפ יד ןוא עטעג ,רעליש ןגעוו רע טדער ריװג
 :ריווג ןטרעלקעגפוא םאב ;סעלאק עדייב ןופ ןטערטרָאּפ יד טנכייצראפ ןעגנולעג ץנאג ןרעװ וועגאכערעד .םיק
 סָאװ ,לדימ עקנאלש ,עניד א- ןעמורפ םאב ;ןיקרָאס יװ ,טעדליבעג רעמ ךאסא טינ ,לדיימ עשיראנ ,עטסוּפ א
 טרעוו רע -- טינ םענייק ךעלריטאנ טּפאכ ןוא ,ןזָאה ייווצ טגָאי ןיקרָאס .טיטעּפא ןרעייהעגמוא ןא טימ רעבָא טסע
 .ןבירטעגסיורא עּפראכ טימ ןוא טריקסאמעד

 סעדָא ןיא ןשינעטלעהראפ יד ךיוא לַײװ .רעקידמעכיילאמעלָאש ןייר א ןיוש זיא ,ןעעז רימ יװ ,ףָאטש רעד
 . רלעפנעסקא .ןרָאי רע-80 יד ןיא עיצאוטיס רעד ןופ ,ךָאט ןיא ,ךאסא טינ רעטנוא ךיז ןדייש ןרָאי רע-50 יד ןיא
 עליפא עדָאמ יד ןרָאװעג טציא זיא סָאװ ,גנורעלקפוא רעשלאפ רעד ןגעק ןפמעק וצ ןעגנּוװצעג טצעי ןיוש ךיז טעז
 ..רעפיצ ןוא שיועטיװָאקסָאמ ,סעניױשעל ןענעק ןופ ןרעװ וצ לעָאּפסינ סָאװ טציא ןיוש ָאטינ .םוטרעגריבניילק ןופ
 ןיא ןָא סע ךיז טעז רעכעלטַײד ןוא ,סױרָאפ ןָאטעג קור א שּפיה רעדיװ דנאלסור ןיא ךיז טָאה םזילאטיּפאק רעד
 טכארבעג טָאה םזילאטיּפאק רעד סָאװ ,ןקילג ענעי ןריטנָאקסיד טציא ןיוש ןעק רלעפנעסקא .סערָא יװ ,טָאטש אזא
 ןטלאטשעג עוויטיזָאּפ ןייק ָאטינ טאמיק זיא'ס זא ,שיטסירעטקאראכ רָאג זיב זיא'ס ןוא .עוויווס רעשידַיי רעד ןיא ךיוא
 .עיטאּפמיס ךאסא טימ טרעדלישעג טרעוװ סָאװ ,רעטָאפ סניקרָאס ,רעדַײנש ןעמערָא םעד ץוכא -- גנולייצרעד רעד ןיא

 ,ןרָאי רעקיצכעז יד ןופ גָאזנָא ןא ןיוש ךיז טרעה סע ."ענישטשוװועַײלָאקינ, רעד ןופ ףָאס םאב ןיוש ןעייטש רימ
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 גנולמַאז סרעווַאסָאק יכדרמ ןופ

 עִיפארגָאלב סדלעפנעסקא וצ ןלאלרעטאמ
1 

 קינימיר .י

 עיפארגָאיב-דלעפנעסקא לטיּפאק אי
 .טַיײקנסעגראפ ןוא ננוטכינראפ ףא ןרָאװעג טעּפשימראפ זיא ימ עקירָאיליפ סדלעפנעסקא

 רעד ןיא ןבעל ןשידיי םענופ ןטנעמונַאמ עשירארעטיל עטסקיטכיו יד ןופ םענייא
 טימ גנוריגער עשיראצ יד טכארבעגמוא טָאה טרעדנוהרָאי ןטנצַײנ םענופ טפלעה רעטשרע
 רָאנ זיא ,טנאקאב זיא'ס יװ .סעוויוטעלאב ענעגייא ערעזדנוא ןופ ףליהטימ רעטסטנעָאנ רעד
 ןָאק עמ יװ ,ןענַײז עקירעביא יד ,ןרָאװעג טכעלטנפעראפ קרעװ ענַײז ןופ לייט רעניילק א
 -נעסקא ןגעוו ןלאירעטאמ ןאראפ ךיוא זיא סָאװ קינייװ .ןעגנאגעג ןריולראפ ,רעכיז ףא ןגָאז
 -נייא יד .טינ רימ ןבָאה סעִידעי עשידָאזיּפע ענלצנייא יו רעמ ןוא ,ןפאש ןוא ןבעל סדלעפ
 טינ עכלעוו ןעמוקאב וצ ןפָאה טנָאקעג טָאה רעשרָאפ רעד ןענאוונופ ,עלעווק ערעכיז עקיצ
 יד ןופ ןוויכרא יד ןעוועג ,ךיז טייטשראפ ,ןענַײז ,ןדלעפנעסקא ןגעוו ןטנעמוקָאד עַײנ זיא
 ןיא ןעמוקעג לָאמ ליפ קעפָאס םוש ןָא זיא דלעפנעסקא עכלעוו טימ ,ןטלאטשנא עשיראצ
 ןגעװ ןרוּפש עקיניײא ןקעדוצפוא ןבעגעגנַײא ךעלקריוו ךיז טָאה טַײצ עטצעל יד .ריראב
 ןטנעמוקַאד עקיזָאדיד ןופ ןַײש רעד אב .קרעװ ענַײז ןכעלטגפעראפ וצ ןווּורּפ סדלעפנעסקא
 ךיז םעטָא ןטצעל ןַײז זיב טָאה סָאװ ,רעבַײרש ןופ עטכישעג יד זדנוא ראפ סיוא טסקאוו
 טָאה ןוא ,ןפאש ןקירָאיליפ ןַײז טראוורעד טָאה סע סָאװ ,,ייטרוא-טיוט םעד טימ טלגנארעג
 -עגקעװא טָאה רע ןגעװ סעמעװ ןופ ,רענעייל-ןסאמ םוצ ןעמוקוצנַא ןעוועג עכיוז טינ ךָאד
 ,ימ עראבטכורפ ןַײז טגייל

 ןענָאק ןלא;רעטאמ עלא יד זא ,םעד ףא ןזַײװּוצנָא ,ךיז טייטשראפ ,קירעביא זיא סע
 רעבָא טיײטשאב ןטנעמוקָאד עקיזָאדיד ןופ עלַײמ יד .ןקידירפאב ּפאנק רעײז ךָאנ זדנוא
 -נעסקא ןופ עטכישעג יד ןזיא סָאד -- ,עמעט ןייא טימ ןוט וצ ייז ןבָאה עלא סָאװ ,ןירעד
 -דלעפנעסקא יד סָאװ ,ןלאירעטאמ ןופ טַײקמערַא רעד אב .ימ רענעגנאגעג ןריולראפ סדלעפ
 סָאװ ,טקאפ רעד סניוועג ןטמיטשאב א ראפ ןרעװ טנכעראפ ףראד ,ןצונסיוא ןָאק גנושרָאפ
 סעכָאּפאלָאכעל לקאכאס זיא טינ ןכלעוו א ןריפרעטנוא ךיז טזָאל גָאט ןקיטנַײה אב ןיוש
 ,עגארפ רעקיזָאדרעד וצ סעכַײש א ןבָאה סָאװ ,ןלאירעטאמ יד ןופ

 -עגרעביא טָאה דלעפנעסקא סָאװ ,רעציוא ןלאסָאלַאק םעד ןגעוו סורעג ןטשרע םעד
 ןעמוק םעדכָאנ ,(1 1870 רָאי ןראפ עסערּפ רעשייירבעה-שידִיי רעד ןיא רימ ןענעגעגאב ,טזָאל
 .(2 סעניורכיז עטריטיצ לַאמ ליפ ןוא עטנאקאב סרעבָאלטָאג

 סגרעבניצ ןיא רימ ןעניפעג ,ןרעבָאלטַאג אּב ןרָאװעג טגָאזרעד טינ זיא סע סָאװ ,סָאד
 .וויכרא סרעבָאלטָאג רעטריקילבוּפ-טינ רעד ןעגנאגעגרעביא זיא'ס סושער סעמעוו ןיא ,לקיטרא
 רעד ןוא ןרעבָאלטָאג וצ ווירב סדלעפנעסקא ןופ טלאהניא רעד ןרָאװעג טכארבעג זיא ָאד

 .רָאי ןט-1870 ןראפ 2 .מונ "רשבמ לוק, םעד ףא ךיז טפוראפ *ןןסקסנאעוע06 , דנאב ןט-4 ןיא גרעבניצ .י (}
 ףורפוא ,םענָאּפא ,ןכעלנע ןא רימ ןעניפעג רָאי ןט-1870 ןראפ 8 .מונ "דיגמה, ןיא זא ,ןענעכייצראפ ּוצ ךיוא זיא'ס
 רלעפנעסקא לארשי 'ר חונמה רבחמה לש רי יבתכה תא ל"ומה תאמ םהירוזּפ תוצרא לכב לארשי ינב וניחא לא. ט"א
 .רעמינייא עילאדעג ,ןאמדלעפ עּבא :ןסייה לָאז סָאװ ,.א .ג .פ .א טעמסאכעג "ל"ז

 -258--257 .ז .ז .1 דנאב ,"קעטָאילביב-סקלָאפ עשידִיי. סםעכיילא-םעלָאש (3
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 טָאה (! גרובזניג .ש .קרעװ עטקורדעג טינ ךָאנ 26 סדלעפנעסקא ןופ "רעטסייר , רעיונעג
 רעבאיטקָא ,סעדָא ןופ ןבירשעג ,ןוואסק-עשָאקאב ייווצ סדלעפנעסקא ןּבירשאב סנטצעל
 עכלעוו ןיא ,רעטסינימ-גנודליב ןקיטלמעד םעד ,ןװָאראווּוא וצ ,1842 לערּפא ןוא רָאי 1
 ,קרעװ ענַײז ןקורד וצ טַײקכעלגעמ א ךיז ראפ ןקריווסיוא טוװּורּפ דלעפנעסקא

 עקיזָאדיד ןיא .ןדלעפנעסקא וצ ווירב ייווצ סדלָאהדנעגוט טצונעגסיוא ךיוא ןענַײז ָאד
 ,"םידיסח רפס, קרעװ םעד ןגעװ סעידעי עטנאסערעטניא רעייז רימ ןעניפעג ןטנעמוקָאד
 .(2 עסערּפ רעד ןיא ןשינערעהוצנָא ןיולב טאהעג טציא זיב ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו

 ,קיטסירעטקאראכ רעד טימ סרעדנוזאּב ןוא סעִידעי עקיזָאדיד טימ ךיז קידנענָאקאב
 יד זדנוא ראפ סיוא טציא טשרע טסקאוו ,"םידיסח רפס, םעד טיג דלָאהדנעגוט .א סָאװ
 רעד ןַײז קרעװ עטבױלעג רעייז עקיזָאדסָאד טָא רעשפע לָאז .קרעװ םעד ןופ גנוטיײדאּב
 (3!?"לגניי עשיליוּפ סָאד , עיײּפָאּפע רענערָאװעג-טמיראב סיקצעניל ןופ ּפיטָאטָארּפ

 סָאװ ,ןוואסק-עשַאקאב ןגעװ גנולייטימ א ךיוא רימ ןעניפעג לקיטרא ןקיבלעזמעד ןיא
 ייוצ עּפאנק טימ רעטעּפש קינלאשטאנָאדארג רועסעדָא םעד ןבעגעגנָא טָאה דלעפנעסקא
 ,ןטנעמוקָאד עַײנ ןופ ךאמס ןפא ןרָאװעג טכארבעג זיא גנולייטימ עקיזַאדיד .רָאי קילדנעצ
 -עשָאקאב עטכארבעג עקינייא יד .ןוויכרא רעסעדָא יד ןיא טכוזעגפוא טָאה יָאװָארָאב .ש סָאװ
 ןטילעג טָאה דלעפנעסקא סָאװ ,ןלאפכרוד עטפָא יד ןגעיו יונעג ץנאג זדנוא ןלייצרעד ןוואסק
 עיצארטסינימדא רעקיטרַא רעד אב סעלדאטשיה ןַײז ןיא ןרָאי רעקיצכעז ביײהנָא יד ןיא
 .(+ יײרעקורד עשידִיי א ןדנירג וצ שינעביולרעד א ןגעוו

 -רעטאמ עלא טפעשעגסיוא טינ טַײװ ךָאנ טימרעד ןענַײז ,סיורא ךיז טזַײװ עס יו
 .טּבעלעגרעביא טָאה דלעפנעסקא סָאװ ,ןלאפכרוד ןוא ןשינ

 דלעפנעסקא טָאה קרעװ ענַײז ןקורד וצ טַײקכעלגעמ א ןעמוקאב וצ עגארפ רעד טימ
 ןופ רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ עטצעל יד ןופ ךעשעמ ןיא ךעלרעהפומוא טקיטפעשאב יז
 .ןבעל ןַײז

 ,ץלא ןּפעשוצסיוא ןבעגעגנַײא ךיז טָאה רימ זא ,ךיז טייטשראפ ,רעכיז טינ ןיּב ךיא
 -כיוו סָאד ,ךיז טייטשראפ ,זיא ָאד ןוא -- ,ןוויכרא רעסעדָא יד ןיא םעד ןגעוו ָאד זיא סע סָאװ
 ,ןטשער, יד טול ןיוש רעבָא ,(? ןלאירעטאמ עקיזָאדיד ןכוז ףראד עמ ּוװ ,טרָא עטסקיט
 רָאּפ א ךָאנ ןפורנָא ךיז טוָאל ,יָאװָארָאב .ש ךָאנ ןכוזוצפוא ןבעגעגנַײא ךיז טָאה רימ סָאװ
 ןייק טציא ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,1860--1842 דָאירעּפ םוצ סעכַײש א ןבָאה סָאװ ,סעטאד
 סעִידעי עטצעל יד ןופ ענייא ,קיטנַאק ,ןוא ערעטעּפש א ךיוא בָאה ךיא .טאהעג טינ סעידעי
 ןסיוועג א ןלעטשטסעפ ךיוא ךיז טזָאל עס .טיבעג ןקיזָאדמעד ןיא ןוװּורּפ סדלעפנעסקא ןגעוו
 -פעשאב רָאי 1841 ןיא בוא .ןוואסק-עשָאקאב סדלעפנעסקא ןופ רעטקאראכ םעניא רעדייס
 קרעװ ענַײז ןקורד וצ טַײקכעלגעמ א ןעמוקאב ןגעו עגארפ רעד טימ דלעפנעסקא ךיז טקיט
 -אווּוא ןופ ,.ה .ד ,רָאי 20 ןופ ךעשעמ ןיא םעדכָאנ ןיוש רע טָאה ,ַײרעקורד רעדמערפ א ןיא
 -עקורד עשידִיי יד ףא עילָאּפָאנָאמ יד ןעוו ,1862 זיב (1842) רעפטנע ןקיטליגדנע סווָאר
 ענעגייא ןא ןענעפע וצ שינעביולרעד א ראפ טג;גנארעג ךיז ,ןרָאװעג טפאשענּפָא זיא ןעַײר

 ,54--43 .ז .ז ,דנאב רעטייווצ ,ָא'ווִיי ןופ ?ןטפירש עשיגָאלָאליפ, (
 .8 רעמונ ,1870 ,"דיגמה , ;2 רעמונ ,1870 ,"מ"וק, (2
 : .דער .רעטַײװ עז ,לאניגירָא ןיא ,ןלאירעטאמ עקיזָאדיד (3
 ןטשרע ןיא ךיז טקורד ?ַײרעקורד עשידִיי א ןדנירג וצ ןוװּורּפ סרלעפנעסקא, ט"א טעברא סיָאװָארָאב .ש (4

 סָאװ ,יָאװָארָאב 'יכ םעד קנאד א סיוא קירד ךיא .רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ "ךוברָאי ןשיפארגָא;לביב,
 .ראיוואסק ןיא טעברא ןַײז טימ ןענָאקאב וצ ךיז טַײקכעלגעמ יד ןבעגעג רימ טָאה רע

 םוצ טָאה סָאװ ,וויכרא סרָאטאנרעבוג-לארענעג רעסעדָא םענֹוּפ טנעמוקָאד א ןריטָאנראפ ָאד ליװ ךיא (5
 .עִיפארנָאַיב-רלעפנעסקא רעד ראפ טארּפ ןקיטכיוו א ךיז טימ רָאּפ רעבָא טלעטש רע ,טינ סעכַײש ןייק ןעיניא סעצע
 טגנאלרעד (*ץ 6116 לא עשה ,) "רעניוװנַײא עטסנעעזעגנָא, רעסעדָא 06 עּפורג א טָאה רָאי 1826 ןיא

 סעדָא ןיא ןדנירג וצ שינעבױלרעד א ןגעװ רָאטאנרעבוג-לארענעג ןשיסָארָאװָאנ ןוא רעבאראסעכ םעד סעלדאטשיה א
 ןפא..טיבעג ןקיזָאד םעניא וּורּפ רעטשרע רעד סעדָא ןיא ןעוװעג ,וועגא ,זיא סָאד .לוש עכעלטפאשלעזעג עשידִיי א
 .טּרָא םענעעזעגנָא ץנאג א ףא ןדלעפנעסקא רימ ןעניפעג "רענױװנַײא עטסנעעזעגנָא, יד ןופ ןניוב-טפירשרעטנוא
 ךָאנ רָאי ייווצ לקאכאס סָאד יא) טרָא ןקידעװָאקעב אזא ןעמונראפ טָאה דלעפנעסקא זא ,ןלעטשרָאפ ךיז ףראד עמ
 -וט םיסַײמוא ערױט, ראפ רלעפנעסקא טלָאװ סלאפנלא .דנאטשליוו ןלעירעטאמ בילוצ (סעדָא ןיא ךיז ןצעזאב ןַײז
 ,טמיטש טקאפ רעקיזָאדרעד .טפאשלעזעג רעזאושזרוב רעקיטלמעד רעד ןופ ןָאנבױא ןיא ןענאטשעג טינ ןיילא "םיוו
 סדלעפנעסקא סָאװ ,שיטסירעטקאראכ רעייז זיא'ס .טַײקיטעט רעשיליקסאמ סדלעפנעסקא טימ ןצנאגניא ,ךיז טייטשראפ
 עקפאד ןרָאװעג טכאמעג זיא ,"רענױװנַײא ענעעזעגנָא  ערעדנא עקינייא ןופ ןטפירשרעטנוא יד יװ ,טפירשרעטנוא
 ,ריּפאֹּפ א ףא טַײצ א טימ רעטעּפש ךיוא ןעיניא ןקיבלעזמעד ןיא רימ ןעניפעג טפירשרעטנוא סדלעפנעסקא .שטַײד ףא
 םעד דאצימ לוש רעד ףא ףירגנָא םעד ןגָאלשוצּפָא יידעק ,רָאטאנרעבוג-לארענעג םעד ןרָאװעג ןבעגעגנַײא זיא סָאװ
 .ןכאמראפ וצ יז טעראטסעג ךיז טָאה סָאװ ,לָאהָאק רעסעדָא
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 ןגעװ עגארפ יד זיולב טריסערעטניא ןדלעפנעסקַא טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא .ַײרעקורד
 .קרעװ ענַײז ןקורד וצ יידעק ,ןעלטימ-טלעג ןעמוקאב

 רעבָא ,1852 רָאי םוצ סעכַײש א טָאה סָאװ ,טנעמוקָאד א ךיז טניפעג סושער ןַײמ ןיא
 זא עז וצ זיא ,טנעמוקָאד ןקיבלעזמעד ןיא ןעמוקאב רימ סָאװ ,שינערעהוצנָא ןא טול
 .רָאי 1849 ןיא ךיוא סעלדאטשיה א טגנאלרעד טָאה דלעפנעסקא

 דלעפנעסקא "עידליג רעטירד ןופ רעכיוס רעד , ךיז טעדנעװ טגעמוקָאד ןקיזָאדמעד ןיא
 טאהעג טינ ,קיטנָאק ,טָאה סָאװ ,םינָאיניא עכעלרעניא ראפ רעטסינימ םוצ עשָאקאב א טימ
 -עשזָאלָאּפ רעד ןגעוו ןסעגראפ רעשפע טָאה סָאװ רעדָא ,םעד ןגעו גנוניימ ענעגייא ןַײז
 ןוא ןעַײרעקורד עשידִיי ףא עִילָאּפָאנָאמ יד טלעטשעגנַײא טָאה עכלעוו ,רָאי 1845 ןופ "עינ
 טָאה ָאד רָאנ .עשָאקאב סדלעפנסקא ןקידירפאב וצ ןעוועג טגיינעג עליכטאכעל ,םינָאּפא ,זיא
 רָאי 1852 לערּפא 21 םעד .סעיצנאטסניא-רעטנוא יד טימ שיוטסיוא-גנוניימ רעד ןבױהעגנָא ךיז
 סדלעפנעסקא טקישעגרעביא רָאטאנרעבוג-לארענעג רעבאראסעב ןוא רעשיסָארָאװָאנ רעד טָאה
 -אנָאדארג רעסעדָא םוצ גנומענרעטנוא רעד ןופ "טקעיָארּפ, ןטגײלעגַײב ןטימ עשָאקאב
 .(! ןעיניא ןקיזָאדמעד ןגעוו טרָאװסולש ןַײז ןבעג םיא ןטעבעג טָאה ןוא קינלאשט

 .י .ז .ד ןוי ןט-10 םענופ רעפטנע ןייז ןיא טָאה קינלאשטאנָאדארג רעסעדָא רעד
 .עשָאקאב סדלעפנעסקא ןקידירפאב םעד ןגעק טינ טרעדיורעד ,טַײז ןַײז ןופ ,רע זא ,ןזיװעגנָא
 : .רוזנעצ ןופ עגארפ יד ןגרָאזאב עקאט טרָא ןפא ןיוש קיטיינ ראפ ןענופעג עליפא טָאה רע
 -שזאה רעד רעטנוא ַײרעקורד עקיזָאדיד ןפראוורעטנוא עיידעּב טָאה רע זא ,ןָא טזַײװ רע
 וצ רע טעװ טַײקידנעװטױנ ןופ לאפ ןיא זא ןוא ,טעטימָאק-רוזנעצ רעסעדָא םענופ עכָאג
 ןופ רָאטקעריד םעד --ןענרעטש ךיוא ןעיצוצ רעכיב עשידִיי יד ןרירוזנעצ ףא טעברא רעד
 -עשַאקאב סדלעפנעסקא טגיילעגוצ ךיוא רע טָאה רעפטנע םוצ .סעדָא ןיא לוש רעשידִיי רעד
 .(6 טקעיָארּפ ןטימ ןעמאזוצ וואסק

 -אער רָאטאנרעּבוג-לארענעג רעשיסָארַאװָאנ רעד טָאה יוזא יװ ,יונעג רָאלק טינ זיא'ס
 ךָאנ זא ,סנייא רָאנ ןסייו רימ .קינלאשטאנָאדארג רעסעדָא םענופ רעפטנע םעד ףא טריג
 וצ שינעביולרעד ןייק ןוא ,ןלאפעגכרוד ווירּב-עשָאקאב סדלעפנעסקא זיא סעושעי עלא יד
 ,רָאלק זיא עידעי רעקידרעטעּפש א ןופ .ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא ַײרעקורד עשידִיי א ןענעפע
 .1845 ןופ "עינעשזָאלָאּפ , רעטנָאמרעד ןיוש רעד ףא טריזאב ךיז טָאה גָאוּפָא רעד זא

 (רעבאיָאנ ןט-10) רָאי ןקיבלעזמעד ןיא ךָאנ ןוא טינ ץלא ךיז טקיוראב דלעפנעסקא
 טקעריד עשָאקאב א ןַײא רע טיג ,םינָאיניא עכעלרעניא ראפ םוירעטסינימ םענופ גָאזּפָא ןכָאנ
 רעגרוברעטעּפ ןיא ןבילבראפ זיא עשָאקאב יד .ןלעױּפ וצ םורא יוזא קידנּפָאה ,רעסייק םוצ
 ץנאג א זיא טנעמוקָאד רעד .רַאטערקעס-סטאטס םענופ רעפטנע םעד רעבָא ןבָאה רימ .וויכרא
 טנעמוקָאד םעד ןופ גנוצעזרעּביא רעד טימ קיטַײצכַײלג ָאד ןעגנערב רימ .רעטנאסערעטניא
 ,:לאניגירָא םעד ךיוא

 ראטערקעס-סטאטס
 טעטסעיאמ רעכעלרעזייק ןַײז ןופ

 גרוברעטעּפ .ס

 רָאי 1852 ,רעּבאקעד 5
 ,8184 .מונ

 :קינלאשטאנָאדארג רעסעדָא רעה םוצ

 רעד ןופ ?יײט ןטשרע םעד ןיא רעקיטפאהניווו רעד
 -רָאד -- אנילאק ןָאראב סענופ זױה םעניא סערָא טָאטש
 -קא לעארויא עידליג רעטירד רעד ןופ רעכיוס רעקיט
 רָאטארעּפמיא-רעסייק םעד ןעוועג ךעִירטאמ טָאה דלעפנעס
 טגנאלרעד זיא סָאװ ,עשָאקאב רעקינעטרעטנולא ןא טימ
 ןבױלרעד ןגעװ ,רעֶבאיָאנ ןקירָאפ ןט-10 םעד ןרָאװעג
 ףא רעכיב ןקורד וצ ַײרעקורד א סעדָא ןיא ןענעפע םיא

068061808 01210) 
 סע0 עאוחסק8ע00סאסתס0 םסחהעטסס(4

 6. 1161606צץק0
8 1892 2682604 5 

 תל 8184.

 זססחסגווזע (02460סא0אצ זק82082ט2הטזזעאצ:

 עא עדסחמס18צסעגעז11 8 סק8011 320111 ז.(0460-
 סט}8 8 2066 620042 16427װ882/ 126026811
 3-4 זעהתעע אץתסט 113ק7געװפ 2806646752 ץ1-
 טץנאהגה 106ץ22גק8 זזאתסק21002 86600222:6/1-
 טנעאז זחקס1נ161116א, 061 םע181:116/ 10-ת0 תע-
 זע םוווסחס 11086װ8, ס תס038026װע סאצ ס?אקטנעט
 8 6026006 1000002600210 תהא תסטהזהמהה אטעת

 0 20380װ66ע אץמוַצ תאססטשסװמהצ , :346 .מונ ןעיניא ,קינלאשטאנָאדארג רעסערָא ןופ וויכרא (1
 1 טאלב ,"סזאקטזזפ זעתסזק200110 תהא תסטה12עמ 6806/0או16 40

 רעד ףא ןטנוא זיא רָאטאנרעבוג-לארענעג רעבאראסעב ןוא ןשיסָארָאװָאנ םענופ גנוקיש רעקיבלעזרעד ףא
 קינלאשטאנָאדארג רעסעדָא םענופ עייראילעצנאק רעד ןיא ,קיטנָאק ,רעַײלב א טימ ןרָאװעג ןבירשעגנָא טַײז רעטשרע

 -עשָאקאב ןכעלנע ןא ןגעװ ָאד ךיז טלדנאה סע זא ,רָאלק ."60זע 2670 8 1849 זץסהצ , :רעסרעו עקידנגלָאּפ
 רעד רעביא טיג עס יװ .טכארבעג טינרָאג וצ ןעיניא םעד ןעניפעג וצ ןעגנוימאב ענַײמ עלא ןבָאה רעדייל .וװַאסק
 .טריזיליטוא ןַײז וויכרא ןטנַאמרעד םענופ לייט א לָאז ,סוָיראוויכרא

 .2 טאלב ,ןעיניא רעקיבלעזרעד (
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 עכעלרעניא ראפ םוירעטסינימ סָאד רעכלעוו ןיא ,שידָיי
 -ָאֹּפ רעד ןופ ךאמס ןפא טגָאזעגּפָא םיא טָאה םינָאיניא
 -רעלא זיא סָאװ ,ןעַײרעקורד עשידִיי יד ןגעוו "עינעשזָאל
 .רָאי 1845 רעבאיָאנ ןט-27 םעד ןרָאװעג טקיטעטשאב טסכעה

 ןלעפאב 'ץנעלעסקע רעַײא םאזכרָאהעג טעב ךיא
 ףא זא ,טפירשרעטנוא ןא טימ ןדלעפנעסקא ןבעגרעביא
 -רעד ףא גָאזּפָא ןטנָאמרעד םעד טול זיא עשָאקאב ןַײז
 רעד ףא ןעוועג ךעמיוס .ךיז זיא סָאװ ,עשָאקאב רעקיבלעז
 טגילעג טינ ,עינעשזָאלָאּפ רעטקיטעטשאב טסכעהרעלא
 -נַײא יד ןופ ןעמאנסיוא זא טארפיב ,טכא ןייק ןרָאװעג
 ןוא ןרעװ טזָאלרעד טינ ןענָאק סענָאקאט עטלעטשעג
 ןבעגוצגַײא ןטָאבראפ זיא ןסעלדאטשיה עכלעזא ןגעוו
 .ןריּפאּפ

 ראטערקעס-סטאטס

 18 680ס/1סאסאז הבעואס 3 טסאז א11/11016מ0180אז
 םמעעקס4מסא 261 01823240 424 000082הװװ
 80160621106 ץ186224688000 2/ 0תסקא
 1845 0028 תסתסנאסחעה 0 680600אעא 1000-

 זט86011424.
 110800860006 תקסווץ 82/װ6 06800840-
 תוודסתטס180 תקוואה3הדט 00'ה8װדמ /18064סנטאה}
 0 .םסתתעוסאסוס, צ10 תקסספ08 600 32 ץה0:ו11112-

 סאפוא ת002620688זנוא זס תקסעאסיוע
 סדא23סא 0080882010א 114 016//8210062 ץ1862-
 לאתסוסאז ז1סמסנאס111ו/, 007882682 063 ץ82086-
 טוה, 1סא 00266, 410 81'113/ו8 13 ץס72808260-
 נוצ חקגמוות תסחץסאהסאועו 0818 86 אסזץצ ע 0
 0206 2סאוסו2160ט01888 800006111610 880-

 תזדפ 6 חקס2012826111141111.
 ר א .(3 ןיצילָאג רדנאסקעלא טשריפ

161238 4168021 1 0211118114. 

 טלָאזעג טָאה סָאד .ךעלדנעטשראפ ץנאג זיא טכארבעג טָאה רעפטנע רעד סָאװ וצ
 רעגנאל א ףא ןעגנּוװצעג םיא טָאה סָאװ ,לאפכרוד רעטסערג רעד ןדלעפנעסקא ראפ ןַײז
 רעטשרע רעז טָאה םיוברעדעצ ןעװ ,רָאי 1860 ןיא טשרע .ןאלפ ןַײז ןופ ןגָאזּפָא ךיז טַײצ
 וצ סייה ןעמונעג ךיז רעדיו דלעפנעסקא טָאה ,רוזנעצ רעד ןופ טנאוו יד ןכָארבעגכרוד
 ןופ ןיוש טנרעלעגנָא .ײרעקורד עשידִיי א ףא שינעביולרעד א ןלעױּפ ןגעוו עגארפ רעד
 ןריפ ןעמונעג ךיז טציא דלעפנעסקא טָאה ,רעטצנעפ עכיוה יד ןיא לאפכרוד ןקידרעירפ ןַײז
 יד לָאמ ןדעי קידנריוװיטָאמ ,קינלאשטאנָאדארג רעסעדא םאב סענָאלדאטש עקידרעטַײװ ןַײז
 ןעניפעג רענעײל רעד טעװ ןוואסק-עשָאקאּב עלא יד .גנומענרעטנוא ןַײז ןופ טַײקכעלצונ
 -ורד יד ןרָאװעג טזיײלעג עליימעמ זיא רָאי 1862 ןיא טשרע .לקיטרא סיָאװָארָאב .ש ןיא
 דלעפנעסקא רָאנ ,סעינעמ עכעלרעסיוא עלא ןרָאװעג טקיטַײזאב ןענַײז עס ,עגארפ-ַײרעק
 טציא ויּב טָאה גנונַײשרעד יד טָא .קרעװ ןַײז ןקורד םוצ ןטָארטעגוצ טינ ,טסּוװאב יװ ,זיא
 ,סיורא רעבָא ךיז טזַײװ עס יװ .רעשרָאפ עקינייא אב גנוניוטש עסיוועג א ןפורעגסיורא
 -ראפ וצ ןטָארטעגוצ טינ זיא דלעפנעסקא עכלעוו רעביא ,סעביס ערעדנא ךָאנ ןעוועג ןענַײז
 ,ןאלּפ ןַײז ןכעלקריוו

 ןיא ַײרעקורד א ןענעפע וצ שינעבױלרעד א ןגעװ לדאטשימ רעירפ ךיז קידנעַײז
 ,ךיז טייטשראפ ,לָאקמעדיוק ןוא שידִיי ףא רעכיב ןקורד לא?כיב ןענעק לָאז רע ּוװ ,סעדָא
 -טלעג ףא טכיזסיוא ערָאלק ןייק ךָאנ טאהעג טינ דלעפנעסקא טָאה ,קרעװ ענעגייא ענַײז
 אב רימ ןעניפעג ראפרעד עיאר עסיװעג א .גנומענרעטנוא רעסיורג אזא ראפ ןעלטימ
 טרעוו'ס ּווװ ,(ב"כרת ,סעווייט יא) ןרעבָאלטָאג וצ ווירב ןטנאקאב םֶעד ןיא עפוג ןדלעפנעטקא
 .קרעוו ענַײז ןטײרּפשרַאפ טנעקעג טינ רע טָאה ןעלטימ ןיא לגנאמ סיוא זא ,טגָאזעג רָאלק
 ןעוועג ןסיוא זיא סָאװ ,עילָאּפָאנַאמ-ײרעקורד יד ןפאשּפָא ןגעוו רָאי 1862 ןופ לעפאב רעד
 -נעסקא ראפ טָאה ,גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןשיװצ גנורעלקפוא רעד ןפלעהטימ זַײװלײט
 -געמ א ןעמוקאב טעװ רע סָאװ ,ןעניז םעד ןיא רַאנ טינ ןוויטקעּפסרעּפ עַײנ טנפעעג ןדלעפ
 ךיוא טָאה רע--קרעװ ענַײז ןקורד ןעגנוגנידאב ערעקיליב ףא ןוא טרָא ןפא ָאד טַײקכעל
 ,גנוריגער רעד ןופ ףליה ףורעד ןעמוקאב וצ טּפָאהעג

 ןסיוועג א טיירּפשראפ סָאװ ,טנעמוקָאד רעטנאסערעטניא ןא ךיז טניפעג סושער ןַײמ ןיא
 -נעסקא ןופ םענייא ןופ סורעג א ָאד רימ ןעמוקאב ,וועגא .עגארפ רעקיזָאדרעד ףא ןַײש
 .ןבעל ןראפ ךָאנ קרעװ ענַײז ןבעגוצסיורא ןווּורּפ עטצעל סדלעפ

 גרוריכ ןטמיראב םוצ טעדנעוועג ךיז דלעפנעסקא טָאה רָאי 1863 רעבאיטקָא ןט-11 םעד
 -עדָא רעביא רָאטארוק ןופ טסָאּפ םעד ןטָארטראפ רעִירפ טַײצ א טימ טָאה סָאװ ,ווָאגָאריּפ
 ענַײז ןבעגוצסיורא ןעלטימ םיא ראפ ןעראטסיוא ךיז עשַאקאב א טימ ,זַײרק-גנודליב רעס
 ,גרעבלדייה ןיא -- דנאלסיוא ןיא ןענופעג ךיז טַײצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,ווָאגָאריּפ .קרעוו
 -עּפס א םעד ןגעוװ ןבירשעגנָא טָאה ןוא עשָאקאב סדלעפנעסקא ןעמונעגפוא טוג ץנאג טָאה
 -רעבוג-לארענעג רעבאראסעב ןוא ןשיסָארָאװָאנ ןקיטלמעד םעד ,ובעצָאק וצ ווירב ןלעיצ
 ,(? רָאטאנ

 .4 טאלב ,ןעיניא רעקיבלעזרעד (}
 ויא'ס ."ןָאגראשז, וצ ןגױצאב טכעלש סעליכט ךיז טָאה וװָאגָאריּפ זא ,ןענעכייצראפ וצ ָאד ַײדעק זיאיס (2

 טעראטסעג ךיז טָאה רע סייב ,ןצישפיל .מ .י ןציטשוצרעטנוא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה װוָאגָאריּפ זא ,טקאפ רעד טסּוװאב
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 -ערָאװשעג רעד טעדנעוועג ךיז טָאה םיא וצ זא ,ןָא ווָאגָאריּפ טזַײװ ווירב םעד ןיא
 ףא ןעלטימ םיא ראפ ןעראטסיוא ךיז עשָאקאב א טימ דלעפנעסקא לעארזיא טאקָאװדא רענ
 ןכלעוו טימ ,ךעסונ ןכעלטנייוועג םעניא טלייצרעד טרעוו ַײברעד ."ןעלקיטרא, ענַײז ןקורדּפָא
 ןעלקיטרא יד, זא ,ןוואסק-עשַאקאב עקידרעִירפ סדלעפנעסקא ןרָאװעג ןבירשעג ןענַײז עס
 םעד ןשיווצ ןטיירּפשראפ וצ ןיימ א טימ ןָאגראשז ןשידִיי ןפא ןבירשעג רעבאכעמ רעד טָאה
 ,םידיסכ עטקעס רעד ןגעק ןקריװ טימרעד ןוא ןעקנאדעג עקיטפנונראפ ןדִיי סאלק ןטסָארּפ
 ןטסָארּפ םעד ןטַײקשלאפ טימ ןראנראפ עכלעוו ,םיספָאמלאב-םיקידאצ ןעייטש יז ןופ שָארעב סָאװ
 טבַײרש -- טנאלאט סדלעפנעסקא קידנסיװ,-- ."גנורעלקפוא רעד טימרעד ןרעטש ןוא ןיומאה
 ענַײז טנעײלעג ןרעוו'ס רעכלעװ טימ ,טַײקענדעשז יד ןוא -- ווירב םעד ןיא רעטַײװ ךיז
 םעד ןגעוו גנוגַײצרעביא סדלעפנסקא טימ םיקסאמ םוקלופ ךיא ןיּב ,דאיוואסק ןי א ןעלקיטרא
 -סיוא עקיליב א גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ראפ טכארבעג טלָאװ סע סָאװ , ןצונ ןסיורג
 ךיז ןעראטסוצסיוא !עטיב רעמאזכרָאהעג ַא טימ ךַײא וצ ךיז דנעוו ןוא ,קרעװ יד ןופ עבאג
 ילברעד .(ז "סעדָא טָאטש רעד ןופ סעמוס עשידִיי יד ןופ ןעלטימ עקיטיינ יד ןדלעפנעסקא ראפ
 -עג טינ ךָאנ סדלעפנעסקא ןופ "גָאלאטאק, רעד ווירב םעד וצ ןרָאװעג טגיילעגוצ זיא
 .(6 קרעװ עטקורד

 סָאװ ,דלעפנעסקא .ווירּב םעד ףא טריגאער ןָאט ןוויטיזָאּפ ץנאג א ןיא טָאה ובעצָאק
 רעד ןופ לאפכרוד ןטצעל םעד ןטילעג (רָאי 1864 לערּפא ןט-22 םעד) גנאל טינ טשרע טָאה
 יז לַײװ ,ראפרעד קרעװ ענַײז ןקורד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,"הלכשה יציפמ הרבח,
 ןַײז זא ,ערוסב עקידנעיירפרעד עטשרע יד ןעמוקאב טציא טָאה ,שידִיי ףא ןבירשעג ןענַײז
 רעד .טלמעד טעּפש וצ ןעװעג ןיוש זיא'ס רעבָא .ןרעװ טכעלקריווראפ םאב טלאה םעלָאכ
 ןופ גנוקיטעּפשראפ א טימ) רָאי 1864 ַײמ 12 םעד ןעמוקאב ךיז טָאה ןוװָאגָאריּפ ןופ ווירב
 .געוו ןיא ןזָאל ךיז ףא רעטקאּפראפ א ןעװעג ןיוש זיא דלעפנעסקא ןעוו ,(רָאי בלאה א
 ןיוש דלעפנעסקא טָאה ,ןלאפכרוד עקילָאצליפ ענַײז ןופ רעטרעטיבראפ ןוא רענעגָאלשרעד א
 ןגָאוּפָא ךיז טַײצ א ףא טזומעג טָאה רע ןוא ,םירוסעי יד ןדַײלראפ טנָאקעג טינ םינָאּפא
 ,ןאלּפ ןַײז ןופ

 רעה, :(ַײמ 21) ןװָאגָאריּפ וצ רעפטנע סוּבעצָאק ןופ רָאװעג ןרעװ רימ סָאװ טָא
 ,קנארק רעייז קידנעַײז זא ,ןדלָאמעג גנורעלקרעד רעכעלנעזרעּפ א ןיא טָאה דלעפנעסקא
 ןטערטוצ רע טעװ קרעװ ענַײז ןקורד םוצ זא ןוא ,רעדעב עלארענימ יד ןיא טציא רע טרָאפ
 ."טסבראה ןקירָאיַײה

 טסּבראה םוא ןעמוק ןדלעפנעסקא ןרָאװעג טגָאזראפ זיא'ס זא ,טלייצרעד טרעװ רעטַײװ
 ןַײז ןכעלקריוראפ וצ ףא "ךעלגעמ רָאנ זיא סָאװ, ,ץלא ןרעװ ןוטעג טעװ טלמעד ןוא
 | ,(6 גנומענרעטנוא "עכעלצונ,

 -געמ רָאנ זיא'ס סָאװ, ץלא ןוטעג ןעוװעג ובעצָאק טלָאװ יצ ,עגארפ א ךָאנ זיא'ס
 ןבילבעג טלָאװ סע רעדָא ,גנומענרעטנוא "עכעלצונ, סדלעפנעסקא ןעלקריווראפ וצ ףא "ךעל
 -ָאריּפ ןגעק ןַײז עצי טפראדאב טָאה עמ ןכלעװ טימ ,ריִּפאֹּפ ףא גָאזוצ א יװ טינ רעמ

 -סיורא) *0260088/ 18האץ2-10װ8 , ?קיטרא ןַײז ךיוא עז .גנוטַײצ עשידַיי א ןבעגסיורא ףא שינעביולרעד א ןגעוו
 -קאה א טימ "אסעדואּב הרות דומלת, ט"א רָאי 1858 ןיא ןעמיוברעדעצ ןוֿפ שיפארגָאטיל שַייירבעה ףא ךיוא ןבעגעג
 ,"0 ס8קסתסאסא 060230882 ןוָאגָאריּפ ןופ טפירש רעטנאקאב קינײװ רעד ןוא (שערייּפ א ןוא עמָאד
 .רָאי 1907 ןיא ןסיורטש ןופ ןבעגעגסיורא

 -ײטּפָא גנונעדרָאראפ ,רָאי 1864 ןראפ רָאטאנראבוג-לארענעג רעבאראסעב ןוא ןשיסָארָאװָאנ םענופ וויכרא (1
 0 םקסתסס128חסאװע זקעוסהנאטסאצ 2תמסאהדע 113קגעתוס 28064-, :44 .מֹונ ןעיניא ,שיט רעטייווצ ,גנול
 ."שסתפתצ 0062018 תתאה 820662122 600 0121610 82תעסגטטפוא 112 680611ס080א ק64,6

 סרעבָאלטָאג .ב .א ןיא ןענופעג טָאה גרעבניצ .י סָאװ ,"רעטסיירא ןטימ ךיז טכַײלג "גָאלאטאק, רעד (2
 רעכָאבע רעד קידלוש ןַײז ןָאק ָאד רעבָא ,ףיונוצ טינ זַײװרעטרע סלאפ סָאװ ,ךעלטַײז לָאצ רעד רעסיוא ,וויכרא
 ןופ ,שיסור ףא ךעלּפעק יד ןופ ןעגנוצעזרעביא יד ףא טַײקמאזקרעמפוא יד ןלעטשוצּפָא זיולב ַײדעק זיא'ס .ײרעצעזאה
 טָא .שיסור ןיא שינעטנעק סדלעפנעסקא ןגעװ עִידעי יד ןבירטעגרעביא ןַײז וצ טָאה'ס זא ,ןעז וצ זיא'ס עכלעוו
 תועקתפ ,*06א86ץ128 0861, "טלעװ עטראנעג יד, ,'טְצץמסס,- טצעזעגרעביא זיא "תפומ רעד, :לשָאמעל
 קגממעמ , /דלאוג טימ בר א* ,"קץאסתקעאתגת גת סק18000 1678, /תמ םעד רעביא ףכ (:תעיקת)
 .'1100114 0064401681111,  .קרעװ יד ןופ ןעמענ; יד רעביא רע טצעז ךיוא יוזא ,*6 סעתסוס

 זא .ערָאשאה סגרעבניצ ."ןעקאב תוצמ" ןוא "םידיסח רפס, קרעוװ ייווצ יד ךיוא ןלעפ *גָאלאטאק, םעניא
 עשָאקאב סדלעפנעסקא ןופ .ּפָא טציא טלאפ ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ןכאז ייווצ יד ןבירשעגנָא ןבָאה לָאז רלעפנעסקא
 ,קרעו טשרע סדלעפנעסקא זיא "םידיסח רפס, זא ,רָאװעג רימ ןרעװ (טעּברא עטנָאמרעד סגרובזניג עז) ןווָאראוװּוא ּוצ
 -מוא טבַײלב -- ,"גָאלאטאק, םעניא ַײס ,"רעטסייר, םעניא ַײס ,טנָאמרעד טינ קרעװ ייווצ יד ןענַײז סָאװראפ רעּבָא
 .ךעלדנעטשראפ

 .3 טאלב ,ןעיניא רעטנָאמרעד (4
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 סָאװ ,לריוג ןופ עינָאריא ערעטיב א יװ טינ רעמ ןיוש ןעװעג ָאד זיא יוזא יצ יוזא .ןוװָאג
 ןּכָארבעצ .ןעגנונעפָאה עשלאפ טימ ןדלעפנעסקא טזַײּפשעג ןבעל ןופ געט עטצעל יד זיב טָאה
 -מוא ךעיוקעב ןיוש טליפעג טינ ךיז ,קיטנָאק ,דלעֿפנעסקא טָאה ןלאפכרוד ןוא רעטלע ןופ
 .גנומענרעטנוא ערעװש אזא ןעלסקא ענַײז ףא ןעמענ ןוא דנאלסור ןייק קירוצ ךיז ןרעקוצ

 ףא קרעװ ענַײז ןעגנערב ֹוצ ווּורּפ רעטצעל סדלעפנעסקא טקידנעראפ ךיז טָאה יוזא
 .ןַײש רעקיטכיל רעד

11 

 סרלעפנעסקא ןופ ּפאטע רעטשרע רעד ,1842- 1840 רָאי ןופ ןטנעמוקָאד עירעס 'ד רעטַײװ ןקורד ר'מ
 -רוטארעטיל רעזדנוא ןופ טנאריפסא ןכרֹוד קורד םוצ ןבעגעגרעביא ,קרעװ ענַײז ןופ עיצאקילבוּפ רעד ראפ ףמאק
 .עִיצקאדער .לעקניפ .ֹוא 'כ ,עיסימָאק

 1842--1840 רָאי ןופ ןטנעמוקָאד עִירעס יד

| : 

 ןדלעפנעסקא וצ ווירב סדלָאהדנעגוט

 116זזת 248601616 ות 6046894. -- 901/80, 25 80ז// 0

 טעּפש וצ סאווטע ןעכקרעוו סעכילפפערט רהיא ,דניירפ רעהטרעוו ןיימ ,ןעממאקעב איז
 .ןייז ןעזעוועג טגראזעב ץנעטסיסקע ענייז םוא עליײוװרעלטטימ טפא ןעגעמ דנוא ,קיר וצ
 עססערעטניא םעדנרעּביוצעּב אז טימ ןעטסואו איז ןעוו ,דלוש ןענהיא טזיא רעװ רעבָא
 אייב טצעי .ןענערט וצ ןאפאד ךיז ראו ךילגעמנוא םענייא סע סאד ,ןעגנירד ךרוד וצ סע
 עריטקעל יד רימ סאד ,ןעגינגרעפ סאד ריפ ןענהיא ךיא עטשניוו גנודנעזקירוצ ןעכילדנע רעד
 ןעטסכילגיפ םא סע עבױלג דנוא ,ןעקנאד וצ ךילצרעה טכער ,עטפאשרעפ ןעבלעזסעד
 ,עלייהטטימ ןעדנואוומואנוא להיפעג סעכנאמ אז ןענהיא ךיא ןעװ ,ןעקריוװעּב וצ ךרודאד
 דנוא דנאבטנע םאזטלאוועג ןרענניא םעניימ ןופ ןעּבלעזסעד ןעזעל םייב ךיז סע יװ
 .ןעססירעגסאל

 איד ןעגנוררע טפאשרעטסיימ ענייא עטקעז ענעי ןעגעג עריטאז ןיא ןעבאה איז
 ,עגנאל ענייא יד ,דניז עדנאטש םוא ןעגינעי איד רונ ,ןעגידריוו וצ ןעכאמ רעטנידרעפ
 ךיא ,ןיורט ,סוזערק יװ ךייר ךיא ערעװ .ןעבירטעגרעהמוא ענעי רעטנוא ךיז טייצ עגנאל
 ףיוא ןעבאטשכובדלאג טימ ןעגעװ טייקכילפפערט רענייז טטאלב סעכנאמ אז רימ עטכעמ
 !ןהאב רערהיא ףיא סוכאליכרא ןייא דניז איז .ןעססאל ןעבעווסיוא דנורגסאלטא ןרעייהט
 ןענאזרעּפ ןעטרילפפיזרעפ רעד עדנומ םעד ךיא עביולג גנודנעװ עדעי ,טראו סעדעי
 עכלאז ענייא טגיל ןעקקירדסיואש ןעגעג ןעטסיימ ןעד ןיא דנוא ןעהעז וצ ןטלהאטשעגבא
 -כאנ ןעגנוגעוואּב דנוא ןענימ יד גיססעמטלאבָאק ןעניש רימ יז סאד ,טלאוועג עשיטסאלפ
 טלאהטנע טייהדניק רעד טייצ רענעש רעד סיוא ןעצנעצסימער רעטול .ןענואוו אוצ ןעפפע
 ןעזעוו ןעללָאפסינמיײהעג םעד ענרעפ רענדיישעב דנוא עלליטש עגיטכעדנא ןיא ןאמ ַאד ,סע
 ןעגעוו םידיסח רעד רונ עננאז איד רימ ןעיש טסלאמאד !עטשיול ןעגעגטנע ןעשנעמ רענעי
 טַײהשנעמ רעד עמולב איד ןענעיש רימ איז לייוו ,ןעטכייל וצ ךילקיווקרע דנוא ךילררעה אז
 !טאה טרעדנעעג רעה זנוא םוא סעללא סאד ךיז איו .ןעכאמוצסיוא

 רעזעיד 109 ןיא רעזעל ןעד איז ןעװ איז דניז ,דניירפ רעבעיל ,ךילררעה איוו
 איז ןעװ !ןעססאל ןעטײלגעב ןעגנורעדנאוו עשיטעטאפירעפ ערהיא רעדא ,ןערהיפ עטקעז
 ןעבאה איז !ןעלקיװטנע טסייג סטייקגיניילק ןערעד טייקכילריטאנ ןעגירדיוו רעללא ןיא
 אז ןעד ,ןעססומ ןעצטיז ןעלאמ םוצ עגנאל ,םידיסח רעד לעאפאר רעהטרעוו ןיימ ,ןענהיא
 .סלאניגירא סענייז םוידוטש סעמאזהימ טשייהרע סעטרהיפעגסיוא ןעממאקלאפ סאוו

 טרא רעזעיד !טלופ רהיא ןיא רהעמ טכינ קרעװ סעזיד ,דניירפ ןייֵמ ,אזלא ,איז ןעיילש
 וה םסתמםטזו 2תתטזת :ךורּפשסיױא ןעשיצאראה םעד טכינ ןעגילרעטנוא עטקודָארּפ

 ןעקנעדעב ,ןעבעלרע עססערפ איד ךרוד גנוהעטשרע ףיוא ןררעד איז ןעוו דנוא ססזס6
 .רערהערעפ דנוא טניירפ ןערהיא עראלפמעזקע םענייא טימ ךיוא איז

 .דלָאהדנעגוט .װ

, 
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2 

 .ןדלעפנעסקא וצ ווירב רעט-2 סדלָאהדנעגוט
 טותס, הזו 19 ז'סטזטג+ 1

 !דלעפנעסקא ררעה רעטרהערעפ טסגינניא

 -רעביא ןעבע אז רימ דריו הטאנאמ ןענעגנאגראפ םאפ ןעביירש סעהטרעוו רהיא
 םא ךיילגאז סע ךימ ךיא עלייאעב אז ,עבאה עסומ עזייוורעגילעפוצ ךיא אז דנוא ,טכיײר
 איז ןעװ ,דייל ןיימעגנוא רימ טוהט סע .ןעטראווטנאעב אוצ סהנעגנאפפמע סעד עגאט
 רָאטױא ןענעש רערהיא רעכנאמ אז גנולטייארעפ רעד ןא ךיא סאד ,ןעטְללאז ןעקנעד
 ןײק סאד ,םידיסח רפס סעד סולשסיוא טימ ,עקרעװ ערהיא .עטטעה דָאש ןעגנונּפָאה
 ןרייהעגנוא רענייא אייב עיסקאדאטרא רענַײז גנוריטימארּפמאק ענהא רעקקורד רעקיזיה
 ןעדראו טרעדרעפעג טכילסעגאט ןא טסגנעל ןָאש ןעדריװ ,ןאק ןעגעלרעפ עגנעמסקלאפ
 ,ןעטפאשנעגייא ןעכילפפערט ןרעדנא ןערהיא טימ איז סאד ,עטננעק ןענהא ךיא ןעוו ,ןייז
 ןענייק ראג ןענאיצקודָארּפ ןעכילררעה ןערהיא אייב ,ןעדניברעפ הטומלעדע ןעד ךאנ ךיוא
 .ןעללאוו אוצ ןעקקעווצעב ןעצטינ ןענגייא
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 קינימיר לי

 "לגנִיי ןשילוּפ, םענופ עטכישעג רעד וצ
 לעיוי קָאכצִיי ןרָאװעג ןריובעג זיא סע טניז ,רָאי 90 ןרָאװעג זיא רָאי ןקירָאפ

 ןשיליוּפ , םענופ עבאגסיוא עטשרע יד קורד ןופ סיורא זיא סע טניז ,רָאי 60 ןוא -- יקצעניל
 ,"לגנִיי

 ןיא טעברא עקידנטַײדאב א טריפעגסיוא טָאה סָאװ ,גנושרָאפ-רוטארעטיל .רעזדנוא
 ,ןעלעדנעמ ןגעװ ןטעברא עלופטרעוו ןבעגעג ןיוש טָאה סָאװ ,סעִינאּפמאק-לוויוי ןופ גנאג
 יד ןופ םענייא ןָא --ןעקצעניל ןָא ןסעגראפ ןטולכאל טָאה ,ןעמעכיילא-םעלָאש ןוא ןצערעּפ
 .עכָאּפע-עלָאקסאה רעד ןופ רעפמעק עטסטנאסערעטניא עמאס

 ןופ ןעלקיטרא-גנוטַײצ ייווצ יו טינ רעמ ןענעכייצראפ גָאט ןקיטנַײה אב ןענָאק רימ
 ןוא (רָאי 1925 ,217 .מונ ,"סעמע, ,טַײצרָאי ןטנעצ סעקצעניל וצ רענייא) ןייטשרוג .א
 .(! (רָאי 1929 ,293 .מונ ,"סעמע ,) ןרָאבעג ןַײז ןופ גָאטרָאי ןט-90 םוצ רעטייווצ א

 רעסיורג ַא ?ןעקצעניל וצ גנויצאב עקידנרירָאנגיא אזא ךיז טמענ עשז ןענאוונופ זיא
 רעסיורג רעד ןסקאוועגסיוא טינ זיא יקצעניל סָאװ ,םעד ןיא ,ךיז טייטשראפ ,טגיל םאט
 קידלוש .ץלא טינ זיא סָאד .רעבָא .ןריפ ןזָאל ךיז לָאז רוטארעטיל יד ןעמעװ ןופ ,רעביײרש
 -עטיל רערעטיירב סעקצעניל ןופ טַײקרעלוּפָאּפטינ יד סָאמ רעסיוועג א ןיא ויא םעד ןיא
 : .טַײקיטעט רעשיראר

 ,רעמ טינ ןענָאמרעד וצ טניוװעג ןעמ זיא ,ןעקצעניל ןגעוו זדנוא אב טדער עמ ןעװ
 שירארעטיל ץנאג ןַײז טּפעשעגסױא ךיז טָאה טימרעד יװ ךַײלג ,"לגניי עשילױּפ סָאד,.יװ
 זא ,טנכייצראפ -"ןָאקיסקעל, ןַײז ןיא טָאה ןעזייר ןעמלאז זא ,טנאסערעטניא זיא סע .ןפאש
 ףא רָאנ טאמיק ךיז טציטש רוטארעטיל רעשידִיי רעד ראפ גנוטַײדאב ןוא םעֶש סעקצעניל
 טינ ןעגנוניימ ייווצ ןייק ,ךיז טייטשראפ ,ןענָאק עס .(:"לגנִיי עשילוּפ סָאד , קרעװ ןַײז
 ןַײז טבַײלב סָאװ ,"לגניי ןשילױּפ , םעד קנאדא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ זיא יקצעניל זא ,ןַײז
 גנוטַײדאב סעקצעניל זא ,גנוטּפיוהאב רעד טימ ןַײז םיקסאמ טינ רעּבָא ןָאק עמ .קרעװ-טּפיוה
 .קרעוו ןקיזָאדמעד ףא רָאנ טאמיק ךיז טציטש רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 יד זיא "לגנִיי ןשיליוּפ, םעד ךָאנ זא ,ןזיװעגנָא יקסווָאקירטעּפ .י ךַאנ טָאה סע
 טקריװעג יוזא טָאה קרעוו עקיזָאדסָאד .קרעװו עטסקידנטַײדאב סעקצעניל ןעוועג (+ "סערָאביװ
 יר א ןיא םעד ןגעוו ןרעזאכרעביא קיטײנ ראפ ןענופעג טָאה רע זא ,ןעקסװָאקירטעּפ ףא
 ןגעוו ןעקסװָאקירטעּפ אב ןעמוקאב ריִמ סָאװ ,סורג רעד זיא רעקיטכיוו ךָאנ .(+ ןעלקיטרא
 רעװקרעצָאלעב ןופ לײט רעטסמערַא רעד - "עיזורג, ןופ עירָאטידוא-ַאכמא ןא יװ ,םעד

= 

 -קָאכצִיי, :יקסווָאנארנ .ר :ןעלקיטרא עקידנגלָאּפ ןרָאװעג טקורדעגּפָא טַײצ רעד ראפ ןענַײז דנאלסיוא ןיא (1
 ,3 טפעה ,רָאי 1927 ,3:1 טפעה ,א'ווָיי ןופ עיצקעס רענאקירעמא ןופ "סקנּפ , ןיא *(סעניורכיז) ,יקצעניל לעיוי
 רָאי ןופ, ךוברָאי ןיא ,"רוטארעטיל רעזדנוא ןיא סעכול עכעלטפאשלעזעג ןוא עשירארעטיל , :טילאש .מ ;רָאי 8
 ױ"רעטעלב עשירארעטיל, ןיא *(טיוט ןַײז ךָאנ רָאי ןעצ) יקצעניל לעיוי-קחצי, :יאטיק .מ ;1929 עשראוו ,4 ,"רָאי ֹוצ
 : ,רָאי 1925 ,74 .םונ

 ,174 .ז ,דנאב רעטייווצ ,"רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןָאקיסקעל , ,ןעזייר .ז (2
 ;1875 רימָאטישז ןוא 1874 סעדָא :סעבאגסיוא ייווצ טנָאקאב זיא רימ ;'תחלושמ סאד, ןיא טקורדעג (3

 .רָאי 1876 ןופ עבאגסיוא רעוועשראוו א ךיוא טנכייצראפ יקצעניל

 ןַײז ךױא עז ;רָאי 1880 ,20 .מונ ,"קץססאעע 6864, :רָאי 4877 ,42 .מונ ,"ן(עסמעהומע עז (+
 .13---12 .ז.ז ,1884 ,וָאקרעצָאלעב ,"עסקאט, סעלעדנעמ ןופ גנוצעזרעביא רעשיסוד רעד וצ עמָארקאה
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 סנַײא ,רעדניק ןוא סענעדִיי ,ןדִיי קילדנעצ עכעלטע ---ענכאמ עצנאג א-- גנורעקלעפאב
 -קיטַײרפ ןקידענָאװעל-לעה א ןיא דרע רעד ףא ןסעזעג ןענַײז ,ןרעדנא םענופ רענעלק
 ראפ טָאה רעדַײנש א סָאװ ,"סערָאביװ, סעקצעניל טימ טקיװקעג ךיז ןּבָאה ןוא טכאנוצ
 ,טנעיילעגרָאפ ייז

 ,עיזנעצער א רענַײז ןיא .קרעוו ןקיזָאדמעד ןופ טקיצטנא ןעוועג ךיוא זיא םעכיילא-םעלָאש
 -מעל ,טפעה סעט-1) "לזאמילש, רעד סעשטאגולד ינאמ ףא ,רעטקורדעג טינ א עטַײשעּב
 ,"ךוב-םעכיילא-םעלָאש , ןיא טכעלטנפעראפ טָאה שטיװָאקרעב .ד .י סָאװ ,(ד"מרת ,גרעב
 :סערוש עכעלטע עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג

  זדנוא אב יקצעניל זיא (.ר .י ;ןבַײרש טרא ןשיריטאס ןגעוו ךיז טדער סע) םעד ףא,
 ,טסנוק אזא ןזיואב רע טָאה "סערָאביװ, עסיוועג ענַײז ןיא ןוא ,רעטסַײמ רעטסערג רעד
 ,רעסאוו ןיא שיפ יװ ,ךיז ןרעמ ןוא ךיז ןרעּפכורפ סָאװ ,ךעלמירבאכעמ עניילק עלא סָאװ
 .(! ןכאמכָאנ טינ ןפיומושעב (ןעקצעניל) םיא ןענָאק

 טָאה ,"קעטָאילביב-סקלָאפ, רעד ןיא ךיז ןקילײטאב וצ ןעקצעניל קידנדאלנילא
 ;ןבירשעג םיא םעכיילא-םעלָאש

 -ראק א ,דליב א :טַײקינײלק א רָאג ?יקצעניל יניודא ,ןטעב ךַײא ןופ ךיא וט סָאװ;
 ."סערָאביװ, ערעַײא ןופ טינש םעד ףא ּב 440024000 6:112 ןבעל ןשידִיי ןופ עקניט
 סעכלעו ןוא סָאװ ,קאמשעג ןַײמ ןגָאזסױא ךיא זומ ָאד רָאנ ,עפינכ ןופ ךיז טיה ךיא
 7 .(6 "ןבַײרש טרא םעד ןיא ךימ טלעפעג

 ןיא טקורדעג) '"ןיירכ ןיא םערָאװ רעד, ןרָאװעג ןעמונעגפוא טוג ךיוא זיא סע
 ,(1889-1888 ,וועיק ,"קעטָאילביב-סקלָאפ , טמעכיילא-םעלָאש

 /1ע1602דץק 8 1610 - , לייטּפָא םעד טריפעג טָאה סָאװ ,(ווָאנבוד .ש) סוקיטירק

 -עג ,"קעטַאילביבסקלָאפ, סמעכיילא-םעלָאש קידנריזנעצער ,טָאה ,"דָאכסָאװ, ןיא *חטסמ
 -נעדיא יד טריטאטסנָאק רע ,סערוש עכעלטע עשפיה "ןיירכ ןיא םערָאװ, םעד טעמדיוו
 ,העגא) ןעלעדנעמ רעכעה טלעטש רע םאגאה ,"לרעגניפשטניוו , סעלעדנעמ טימ טַײקשיט
 זדנוא ראפ .(עיציזָאּפמָאק רעד ןיא ןרָאסעכ ןקיבלעזמעד ןוא םענייא רָאפ ךיוא ייז רע טפראוו
 עגיירדאמ ןיײא ףא קרעװ עדייב טלעטש רע סָאװ ,טקאפ םעצע רעד קיטכיוו ָאד רעבָא זיא
 .קרעוו עכעלטנייוועגרעסיוא ןענַײז סָאד זא ,ריפסיוא םעניימעגלא ןייא יז ראפ טכאמ ןוא
 : .( "קיטירק עטסגנערטש עמאס יד ןטלאהסיוא ןענָאק סָאװ

 ןיײז ןיא ."ןיירכ ןיא םערָאװ, ןות ןדירפוצ רעייז ןעוועג ךיוא זיא םעכיילא-םעלָאש

 , :ןבירשעג רע טָאה ןעקצינוואר .ר .י וצ ווירב

 רע ןָאק ,לוו רע זא ,ןארעטעוו רעטלא רעזדנוא ;טנכייצעגסיוא (זיא) םערָאװ רעד,

 ,(6 "ןבַײרש

 ..326 .ז ,1926 ,קרָאייינ- ,"ךוב םעכיילא-םעלָאש סָאד, (}

 .רָאי 1888 273 טריטאד זיא רע ."ייזומ-עלעדנעמ, רעסעדָא ןיא ךיז טניפעג ווירב רעד (2
 .23-22 ,7 .מונ ,1889 ,*דָאכסָאװ , (6

 ,182 .ז "ךוב-םעכיילא-םעלָאש סָאד, (4

 םעד ףא טריגאער ןבָאה טנַײרּפ סיקצעניל יװ ,ןענעכייצראפ וצ ָאד ןַײז טנאסערעטניא ,וועגא ,טעװ סע
 ןישטשָאמאז) רערערַאפ סעקצעניל עּפורג א טָאה ,"ןיירכ ןיא םערָאװ, רעד ןענישרעד ויא סע יװ ,םעד ךָאנ .קרעוו
 -וועפ 1 טריטאד) ווירב ןקידסעפטוש א ןיקצעניל ןבירשעגנָא (אקדערזעב ךעלעמילע) ימיָאנ-שיא ןוא יורפ ןַײז טימ
 .ןיקצעניל ןעגנאזעג-ביול טימ לופ זיא סָאװ ,(1889 לאר

 סאשעב ."טרָאװ סעדעי ןגיילאב וצ דלָאג טימ זיא -- ימיָאנ שיא טבַײרש --"ןיירכ ןיא םערָאװ , רעַײא;
 ךיא סָאװ ,םעד ףא טצנאַטעֶג ןוא קלָאפ ןַײמ ףא טנייװעג ,טצנאטעג ןוא טנייוװעג ךיא בַאה ,טנעײלעג סע בָאה ךיא
 עּבעל סע ,ןבירשעגסיוא ךיז טָאה יקצעניל זא ,ןגָאז םינאקעמ ערעַײא סָאװ ,ןגיל א זיא סע סָאד ,טגַײצרעביא ךִיז בָאה
 "!יקצעגיל ךָאה

 : : .סנישטשָאמא ז יד ןבַײרש טסַײג ןקיבלעזמעד ןיא
 ,ץנאלג רעד זיא (ןישטשָאמאז לע;טלאּפ ינעמימ) ז"ּפמ טעמסאכעג) ןישטשָאמאז .ּפ טבַײרש -- םערָאװ רעַײא,

 ,טקיצטנא ןופרעד זיא םעליוא רעֶצְנאג רעד זא ,ןגָאז ךַײא זומ ךיא ...קעטָא;לביב-קלָאּפ רעצנאג רעד ןופ לגיּפש רעד
 ןופרעד זיא רע זא ,ןעמָאנ ןַײז ןיא ןגָאז ןוא ,סורג א ןבעגרעביא ךַײא ןטעבעג ךימ טָאה רענרעל 'ה וניידידעי ךיוא
 7 ."ןרירפוצ קראטש

 וצ ענָאװאק א טימ סיוכרוד ןבירשעג זיא רע לַײװ ,ווידב םעד וצ ןייגוצ טינ ןלָאז רימ קיטכיזרָאפ יו
 + ,רעטקאראכ ןוויטקעיבוס םענעכָארּפשעגסױא ןא םֶורא יוזא טגָארט ןוא ןעלעדנעמ ןקירעדינרעד ןוא ןיקצעניל ןבייהפוא

 טָאה סָאװ ,טקנוּפ-ראפשנָא רעקיזָאדרעד טָא ןעוועג זיא ?ןיירכ ןיא םערָאװ רעד, זא ,ןַײז עדיומ ְךָאד ןעמ ףראד : ֹױ
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 יי 7 לקט יש
 ןשי) אי ' שא א רע א יי

 רימ .רעטכיר-קלָאפ סלא טַײקיטעט סעקצעניל ןצנאגניא ןייגַײבראפ טינ ךיוא ןָאק עמ
 ,רעשזראבז לוולעוו רעדָא ןָאדרָאג לכימ א טימ ןכיללגראפ טינ ,ךיז טייטשראפ ,םיא ןענָאק
 זיא "קעלאשראמ ןזייב,, ןַײז ןופ לײט רעשּפיה א זא ,טקאפ א ךָאד זיא סע רעבָא
 -עטניא ןא ןענעכייצראפ ָאד ןָאק ךיא .ןטכיש-קלָאפ ערעטיירב יד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג
 ףא ןסױטשעגנָא ךיז ךיא בָאה ,רעדילקלָאפ סעדָא ןיא קידנעלמאז .טנעמָאמ  ןטנאסער
 ךיז טּבײה סע רעכלעװו טימ) "רעּפיקמָאי ווערעג דיל א סעקצעניל ןופ ןטנא;ראוו יַיווצ

 טרעהעג טָאה גנוטכיד סעקצעניל זא ,זדנוא טזַײװרעד סָאד .("קעלאשראמ רעזייב, ןַײז ןָא -

 ,שימייה ץנאג טליפעג ךיז טָאה קלָאּפ סָאד רעכלעו אב ,רוטארעטיל-קלָאפ ןימ םעד וצ
 -עטיל עקיזָאדיד ,טכארטאּב יז טָאה--טרָאװ ןייא טימ ,טרָאװ א ןלעטשוצ טנעקעג טָאה
 ,(1 סנגייא ןא סנַײז יװ ,רוטאר

 רעשיטסילאנרושז סעקצעניל ןופ גנוטַײדאב יד ןגַײװשראפ ךיז טזָאל יו ,סנטצעל
 ?טַײקיטעט

 זיב "רשבמ לוק, םענופ קידנבײהנָא ,סעבאגסיוא עשידָאירעּפ ייר רעצנאג א ןיא
 ,"םיבתכ, ענַײז ןיא ךיוא ,"לאנָא;יצאנ , ,"קילארשי, יו ,סעבאגסיוא עשידָאירעּפ ענעגייא ענַײז
 רעקיצכא יד ןיא ,רעטעּפש ןבעגעגסיורא טָאה רע טָאװ ,ךעלטעלבגולפ ןוא "תונורכזה רפס,
 ןעניפעג סעבאגסיוא עטנָאמרעד יד ןיא ,םוטעמוא -- ,גנוטילצ א ןופ טאגַארוס א יװ .,ןרָאי
 -נטסרעמ טעדנעװעג טָאה יקצעניל סָאװ ,עיגרענע עשירעבַײרש עטקיטכערָאב סערציוא רימ
 .טַײצ רענעי ןופ סעקאמ-קלָאפ עטסגרע יד ןגעק לייט

 -רעד רעלעפ א ןעגנאגאב זדנוא אב ןעמ זיא ןיקצעניל ןגעק -- ערוש עטשרעטנוא יד
 -עטניא ײר רעצנאג א ראפ טרָא ָאד זיא ַאד .ןעמָאנ ןַײז ןגיוושראפ טָאה עמ סָאװ ,טימ

 .עטכישעג-רוטארעטיל רעזדנוא ראפ קיטיינ רָאג זיב ןענַײז עכלעוו ,סעִיֿפארגָאנָאמ עטנאסער !

 זיולב ןסיוועג א טלופראפ ךיוא טלָאװ קיטסילאנרושז סעקצעניל רעביא עיפארגָאנָאמ א
 .עסערּפ רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא !

 ,"לגנִיי עשיליוּפ סָאד עליפא סָאװ ,טקאפ רעד זיא ץלא ןופ ועקידריוװקרעמ רעּבָא
 זיב ןעוועג עכיוז טינ ךיוא ךָאנ טָאה ,ןיקצעניל ןופ קרעװ עטנעקרענָא ןעמעלא ןופ סָאד
 .גנולדנאהּפָא רעטסנרע ןא וצ גָאט ןקיטנַײה

 ןוא אזא-- ,"לגגִיי ןשיליוּפ, םענופ גנוטַײדאּב יד עטַײשעב ןעװעג זיא סע סיורג יװ
 יד ןופ סנייא .עטכישעג-רוטארעטיל רעזדנוא ראפ ךיוא סע טָאה טרעװ ןרענעלק ןייק טינ
 -דנעצרָאי עצנאג ןופ ךעשעמ ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא קרעװ עטסרעלוּפָאּפ עמאס
 קיטלאוג יוזא ןבָאה לָאז סָאװ ,קרעװ טייוצ א ןפורוצנָא רעווש טציא ךָאנ זיא -- עקיל
 ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,גנורעקקעפאב רעשידִיי רעד ןופ ןטכיש עטסטיירב יד טלסיירטעגפוא
 יד ןופ ןַײז וצ "לגניי עשיליוּפ סָאד / טנידראפ עקאט ראפרעד טָא ."לגניי עשילױּפ סָאד,
 ,גנושרָאפ-רוטארעטיל רעזדנוא ןעמענראפ ךיז ףראד ייז טיִמ סָאװ ,קרעװ עטשרע

 -אגסיוא עשימעדאקא וצ ןטערטוצ ןעניגראפ ןיוש ךיז ןענָאק רימ ןעוו ,טציא עקפאד
 סָאד. סרעדנוזאב ןוא יקצעניל ךיוא ןרעװ .טכאּרבעגפורא רעדייס-גָאט ןפא ףראד ,סעב
 רעזדנוא ןיא ףמאק ךעלטעלב עטסטנאסערעטניא עמאס יד ןופ סנייא --"לגנִיי עשיליוּפ
 ןעייטש רימ לַײװ ראפרעד ,רעִירפ סָאװ ןָאט סָאד קיטײנ זיא סע .עטכישעג-רוטארעטיל
 סָאד,, .ןייגרעטנוא ןָאק טלאטשעג ןטשרע ןַײז ןיא קרעװ עקיזָאדסָאד זא ,ראפעג א ראפ
 ערעטעּפש א סעקצעניל ,טסּוװאב יװ זיא ,דניצא גנאגמוא ןיא זיא סָאװ  ,"לגנִיי !עשִיליוּפ
 עטשרע יד ."לעגנוי עשידיסח סָאד , לטיט ןטימ עּבאגסיוא "עטייבראעגרעביא ןעממָאקלָאּפ,
 ןופ ךעשעמ ןיא ןענופעג רענעײל רעד ךיז טָאה עָאּפשאה .ריא רעטנוא סָאװ ,עבאגסיוא
 -ראפ יד ןענעכערוצ ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,ןעמ ףראד וצרעהא ןוא) רעקילדנעצרָאי עצנאג

 ן

 ןפורעג ,טנאקאב יװ ,יז ןבָאה ןעלעדנעמ ןופ רערעראפ יד) רעבַײרש עכָאּפשימ רעד טָא טַײקכעלגעמ א ןבעגעג
 -נעמ ןגעק עקאטא עטנאקאב ןרָאי ענעי ןופ יד ןבײהנָא ןוא ןעלעדנעמ ןגעק .ןיקצעניל ןלעטשנגעק ("ארח+ אּרטס/
 ."רעקעוו םעניילק, םעניא ןכיגניא רָאג ןענופעג קורדסיוא ריא טָאה סָאװ ,ןעלעד

 עשראוו ןיא ןענישרעד רָאי 1889 םער זיב זיא "קעלאשראמ רעזייב, רעד זא ,ןענָאמרעד וצ ַײדעק זיא סע (}
 טקוררעג טינ -- "יקצעניל לאוי קחצי 'ר רפוסה תודלות רוציקא סעקצעניל ןופ ךיא גנערב עידעי יד .לָאמ ףניפ
 רעבַײרש-קלָאפ ןעטמהירעב םנופ איפארגאיב עצרוק איד, סָאװ ,עקיבלעזסָאד טאמיק זיא סע .(1889 ראוונאי טריטַאד)
 ףא ,סעטאד עשיפארגָאילביבדָאיב ןוא םיטָארּפ עַײנ עקינייא טימ ,(1891 .סעדא ,לבּויה גח) "יקצעניל לאוי קהצי 'ר
 ןרָאװעג טקורדעג ךיוא םעדכָאנ זיִא "קעלאשראמ רעזייב רעד , .ןזָאלראפ לָאמעלא טינ ,רעדייל ,ךיז ןָאק עמ עכלעוו
 .רָאי 1902 ןופ עבאגסיוא ןא טנאקאב זיא רימ .גאלראפ סנרעטשנעגרָאמ .ל ןיא עשראוו ןיא לָאמ עקינייא
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 -ָאילביּב עסיורג יד גָאט ןקיטנַײה אב ןיוש זיא ,(ריא ןופ ןקורדרעביא רעגרעבמעל עטזַײרג
 .טַײקנטלעז עשיפארג

 ןבָאה ןלעװ *לגנִיי ןשיליוּפ , ןגעוו עיּפארגָאנָאמ רעקידנעטשלופ רעקידנעמוק רעד ראפ
 .ָאד גנערב ךיא סָאװ ,ןציטָאנ עקינייא יד סערעטניא ןטיוועג א

 -עביז ןוא רעקיצכעז יד ןיא טלאטשעג רעשיגָאלָאעדיא סעקצעניל ןגעוו .1
 : ןרָאי רעקיצ

 ןריזירעטקאראכ וצ ןרָאװעג טכאמעג טציא זיב ןענַײז סָאװ ,ןוװּורּפ ענעדיישראפ יד
 ,(1 "לגניי ןשיליוּפ , ןפא זיולב טריזאב ךיז ןבָאה ,טַײקכעלנעזרעּפ סעקצעניל

 עשיגָאלָאעדיא עלופ יד סיוא טינ טפעש קרעװ שירארעטיל א ןעו ,ןלאפ ןאראפ
 ןסױטשנָא ךיז ןעמ ןָאק לָאמא .םעלבָארּפ רעטלעטשעג רעד וצ רעבַײרש םענופ גנּויצאּב
 ןטַײז ערעדנא ןכאמ רַאלק קיטיינ זיא ןלאפ עכלעזא-ןיא ,ןכורּפשרעדיװ עסיוועג ףא ךיוא
 טימ טקעדאב ןרָאי רע-60 יד ןופ עכָאּפע יד רעבָא ןיוש זיא .טַײקיטעט סרעבַײרש םענופ
 -פוא טינ לַײװרעד ךיז טזָאל ןלאירעטאמ ענענאראפ יד טול ןוא ,ביוטש לסיב שּפיה א
 ןאראפ זיא סע .טַײצ רענעי ןיא טַײקכעלנעזרעּפ סעקצעניל ןגעוו דליב רָאלק ןייק ןלעטש
 -ילבוּפ זיא סָאד -- ,טכיזניה רעקיזָאדרעד ןיא ןפלעהסיורא ליפ ןָאק סָאװ ,טיבעג ןייא רעבָא
 יקצעניל סָאװ ,ןטעברא עשיטסיצילבוּפ לסיב םעניילק םעד וצ ןדנעוו ךיז רימַאל זיא .קיטסיצ
 םעניא עטקורדענּפָא ,ןעלקיטרא ַײרד-ייװצ זיא סָאד - טַײצ רענעי ןופ טזָאלעג זדנוא טָאה
 : ."לגנִיי ןשילױּפ, םענופ טַײצ רעד ןיא "רשבמ לוק,

  טסיײה-- רוטארעטיל רעשידִי רעד ןיא טויבעד סעקצעניל -- לקיטרא עטשרע  סָאד
 ערעסערג א ךיז טימ רָאפ טלעטש סָאד !"מנַײמ ןפָארטעגנָא ןוא טכוזעג ןוא טכוזעג;
 גנורעטסַײגאב רעסיורג א ןיא ןַײרא יקצעניל זיא ,לָאּפָאקינ ןייק קידנעמוק .ץנעדנָאּפסערָאק
 טמוקאב רע .גנאזעג-ביול א ּפָא ייז טגניז ןוא ,םיליקסאמ עלאעדיא עקיטרָא יד ןופ
 : סָאװ ,םעד ןופ סעלַײּפסיה

 - איד ןעבעיל עללא ...ןעטקעס ערעדנוזעב ןייק ָאטינ זיא (.ר .י ;לַאּפָאקינ ןיא) ָאד,

 .-ליבעג רעד ,שיזעצנארפ ןהוז ןייז טנרעל בר רעד ...םידיסח סטָאג ךיוא ןינעז ןוא גנודליב
 .(6 "ןַײרַא לוש ןיא רקבו ברע טייג טארקָאטסירא רעד ...םיליהת טגָאז רעטעד

 -עגסיוא, לקיטרא רעטיוװצ סעקצעניל זדנוא ראפ טָאה גנוטַײדאב ערעסערג ליפ א
 ."עטאמש א ףיוא עטאמש א ןטיב

 רעיײז וצ טאהעג ןבָאה סע סָאװ ,טרעװ ןוויטיזָאּפ םעד ּפָא ָאד טצאש רעבאכעמ רעד
 -וצסיורא ןעדוי, ןפלָאהעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,טימרעד ,עלָאקסאה יד ןוא סעדיסכ סָאד טַײצ
 איז טָאה תודגנתמ סָאד סָאװ ,דנאטשוצ ןיטראּפשרעפ ןוא ןיטיוואקרעפ םעד ןופ ןּפעלש
 ןבלעזמעד ןיא רע טבַײרש --סומזידיסח רעד, ."רעטרעדנוהרהאי םהיא ןיא ןעטלאהעג
 ,טייקראטש ןַײז ןעריולרעפ טָאה ןעגינייּפ סָאד :ןעמרַאפער לעיפ טרהיפעגנייא טָאה -- לקיטרא
 " ...ןייז ןעמ לָאז גיטסול ,גידעבעל רָאנ ,טרעהענפיוא טָאה תובצע

 טקורעגקעװא ךיז ןעייטראּפ עדיײב ןעבָאה טייצ רעד טימ, זא ,ןָא רֹעבָא טזַײװ רע
 ."ןעגעװ ערעיײז ןיא 'טארוקא טינ ןעהעג סָאװ ,םידימלת ערעײז ךרוד ,לעיצ רעיײז ןופ
 עכלעוו ,ןשטנעמ ענעמוקלופ טרָאד יא ָאד יא ךָאנ ךיז טניפעג סע -- רע טביירש -- תמא,
 ךָאנ ךיז טניפעג לעיפיוו רעבָא ,טקנוּפלעטימ םעד ןעטיה ןוא ?עיצ רעיײז ךָאנ ןיגלָאּפ
 ."?עניוזא

 -עטניא ."עיידיא-סקיפ, יד ןיקצעניל אב טרעװ "טקנופלעטימ םעד ןעטיה, סָאד טָא
 :טמוק רע ןכלעוו וצ ריפסיוא רעד זיא טנאסער

 ןילָאז ןעדוי זא ,ןיזעועג טללאוו סע טוג איו ,סיורא רימ ןעהעז ןימעללא םעד ןופ;
 ,לעיצ סָאד ןיגנאלרעד וצ ןעבעג הימ ךיז ללָאז רעכעלטיא ,דוסי ןייא ןיא ןיטלאה ךיז
 טיול טניימעג ןעּבָאה (.ר .י .ןָאסלעדנעמ ןוא םעשלאב רעד)ןעמאזוצ ןטָאירטאּפ עדייב סָאװ
 ,(+ "טגינייארעפ ךיז ןיטלָאװ אייז זיב| טרעדָאפ טייצ יד

 ןלעטש עקידנכערּפשטנא יד ךיוא עז ;ט"ערת ,וועִיק ,"יקצעניל .י .י, רושָארב סקאווטיל .א ,לשָאמעל ,עז (}
 ,"רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא םזינאמוה , טעברא ספיטש .נ ןיא

 ,62 .ז ,1867 ,מיוק (3
 .155--154 עז ,1867 מ"וק (3
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 יז .טנאסערעטנוא סעדנוזאב זדנוא ראפ טּבַײלב עלעטש עשיליקסאמ עקיזָאדיד טָא
 -ועטניס רעטמיטשאב א טימ רוטארעטיל רעד ןיא ןעמוקעג זיא יקצעניל זא ,זדנוא טזַײװאּב
 .עיידיא

 רעירפ ךָאנ זיא רעגערטנענָאפ ריא .עיידיא עקיזָאדיד ַײנ-לגָאּפש טינ זיא יז ,סעמע
 טלָאזעג יקצעניל טָאה עקאט םיא ןופ טָא .לפייווצ .צ .א רעבַײרש רעטנאקאּב רעד ןעוועג
 סלפייווצ ןעוועג קירוצ רָאי רָאּפ א טימ ןיא יקצעניל זא ,ןסייוו רימ .ןרעװ טסולפניײאב
 סָאװ ,גנויצאב-ץערעכערעד רעד ןגעװ .לוש-רעניבאר רערימָאטישז רעד ןיא דימלאט
 ַאיפארגָאיב רעצרוק רעד ןופ רָאװעג רימ ןרעװ ,רערעל ןַײז וצ טיהראפ טָאה יקצעניל
 ,עיפארגָאיבָאטװא ,רעקיטכיר ,וועגא) "יקצעניל לאוי קחצי 'ר רעבַײרש-סקלָאפ ןעטמיראב ןופ
 טָאה רע זא ,ןָא טרָאד טזַײװ רע ."לבויה גח, םעניא (ןבירשעגנָא ןיילא יז טָאה רע לַײװ
 (ג"עמכָאכ ןוא עריוט ןיא טכארבראפ טכענ יד ךרוד  ןעלפייווצ טימ

 ןיא ןטלאהעג ךיוא טָאה ,"מ"וק, ןוא "ץילמה, ןופ רעטקאדער רעד ,מיוברעדעצ
 רימ .עירָאעט-סעדכא עקיזָאדיד ןעגנוטַײצ יד ןופ ןטלאּפש יד ףא ןרעזאכרעביא ןייא
 סָאװ ,ןעלקיטרא ענַײז ןופ ןלעטש עכלעזא רעקילדנעצ יד ןיא ןעגנערב טנעקעג ןטלָאװ
 ַײװעלאה, :ןבירשעג םיוברעדעצ טָאה ןיקצעניל ראפ רָאי ייווצ טימ .ןקיטעטשאב סָאד ןלָאז
 יד ,סעלַײמ ערעיז טימ ןשימסיוא טלָאװעג ךיז עטרעלקעגפוא עטסנרע ןוא םידיסּכ ןטלָאװ
 טלמעד ,טַײקנסאלעג ןוא טַײקכעלטיז רעטערליּבעג רעד טימ ןערּב רעד ,סעװַײלסיה עשידיסכ
 .(428 .ז ,1865 ,מ"ק ,וויסרוק סמיוברעדעצ) *קלָאפ ןיי א ןרָאװעג רעדיװ ןדִיי ןטלָאװ

 -ָאעדיא סעקצעניל זדנוא ראפ ךיז טקעלּפטנא קיטסיצילבוּפ רעד ןיא רָאנ טינ רעבָא
 עקינייא רימ ןעניפעג (עבאגסיוא עטשרע) עפוג "לגנִיי ןשיליוּפ םעניא .טלאטשעג עשיגָאל
 .טַײצ רענעי ןופ עַיגָאלָאעדיא סעקצעניל ןגעו ןפָא ץנאג ןדייר סָאװ ,ןלעטש עטנאסערעטניא
 | :רימ ןענעייל 93 לטַײז ףא

 -עגפיוא עגיטנייה יד ןינירד ןינעז ,ןעדער קירוצ לליו ןעמ זא ,רשפא טניימ רהיא,
 ןיבעלח ?גידלוש ןעצנאג ןיא רָאג ךילטדעטש עניילק יד ןיא עטרהעלקעגפיוא ,ענעממוק
 איז סָאװ ,ךאז רעטסדנימ רעד ראפ ןוהט וצ טאהעג טינ איז טימ ןעמ טללָאװ !ןיינ
 -לאה א ןוא טעלישז א טימ ןיילעטנאּפ עגנאל טימ קָאר ןעצרעק א ראפ ,ךיז ןעביולרעד
 -יּפא ןעפור ,רעגניפ איד טימ ןעטײטכָאנ אייז ןוא ,תואפ ענעטינשעגרעטנוא ראפ ,לעכיט
 ןערעטלע םעד ןופ טרעטייוורעד טינ ךיז אייז ןעטלָאװ ,ןייז הרותל הלוע ןעזָאל טינ ,םיסרוק
 טָאג וצ ,רעגייטש ןעשידוי םעד ףיוא עקאט טעדליבעגסיִוא ךיז הגרדהב ןעטלָאװ ןוא םלוע
 טצייר ןעמ ,טעשטיקָאד ןעמ ,אייז ןופ ךיז טרעטייוורעד ןעמ סָאװ ,ראפרעד .טייל יצ ןוא
 רָאג ןעפראוו ןוא ,סיעכהל ,שינעצעזוצ ףיוא ןעוהט ,בָא רעטייוװ ךָאנ אייז ןעגנירּפש ,אייז
 רעד ןופ לוע םעד ןעממונעגפיורא ןעבָאה אייז רעדייא ,טייקשידוי ןופ לוע םעד בָארא
 ןיא ןעטלאה ךיז ןוא שילארָאמ זעיגילער ןייז ךעלקירדסיוא טסייה סָאװ ,גנודליב רעתמא
 ."םיניד טרפבו םיגהנמ ןוא ןעטטיז עלאנָאיצאנ טכע עללא

 סעדיסכ ןופ ןצנאגניא ןעלסײרטּפָא ךיז טניימעג טינ ןפיומושעב טָאה יקצעניל זא
 :"םולח ןיימ , לטיּפאק םענופ עלעטש אוא ןזַײװאב ךיוא זדנוא טעװ

 רעד רעדיװ זיא ריד זא ,עש'בר .תוישק רימ ןעגערפ ןעשנעמ עשירראנ סייוו ךיא;
 ,לָאמ ןייא ףיוא ןעדוי עטוג עלא ןופ קע ןייק טשינ אוד טסכאמ טָאװ ראפ ,טכער טינ געוו
 ןוא טייו וצ טהעג רהיא !םיטוש, ?ןירעװ וצ ,טרהיפרעפ קלָאפ סָאד ןערָאּפשרעפ טעװ
 ,ןשנעמ עטראנרעפ לעיפ ָאד ןינעז סע ,יאמ אלא ...!עססינמיהעג עניימ ןעהעגרעד טלליוו
 יד ראפ ךיא לעװ אנ ,רעטטָאג ראפ ןרעטש יד טימ הנבל איד ,ןנוז איד ןעטלאה סָאװ
 טרפבו ,ןהעגרעטנוא ללָאז טלעװ עצנאג איד ,רעּפרעקסלמיה עללא ןייז בירחמ םינָאראנ
 ךיוא אייז בָאה ךיא ,ןעשינעפעשעב עניימ ךיוא ךָאד ןינעז םידיסח טימ ןעדוי עטוג איד זא
 סע ןעהוט אייז יא ...ןערעססעב ךיז ןעללָאז אייז ,טייצ אייז זָאל נוא ,הריחב א ןעּבעגעג
 קעװצ רעיײז טוג ןיוש ןעהעטשרעפ עלעיפ ,עלעיפ ...טייצ בָאה ךיא ,השק טשינ ...טינ
 יוזא .ןעּבעגעג אייז בָאה ךיא סָאװ הריחב איד ןוא טסיײג ןעד ןעטוג םוצ ןעצטונעב ןוא
 .(6 "סומזידיסח םעד טימ ןייז ךיוא טעוו

 וצ ןעקצעניל ןופ גנויצאב-ץערעכערעד רערעדנוזאב רעד ןגעוו ,וועגא .12 .ז ,1891 סעדָא ,"לבויה גה, (1
 זיא טנעה ענַײז ןיא) קירּפעװ .מ .ל טנַײרפ רעסעדָא ענַײז ןופ ןרעה ֹוצ ןעמוקעגסיוא ךיוא רימ זיא ןעלפייווצ

 ןוא ("ייומ-עלעדנעמ, םעד ןוא ןרָאװעג ןּבעגעגרעביא זיא רע רעדיײא ,וויכרא-יקצעניל רעד ןענאטשעגנַײא
 ,סינייראמ .ל

 ,168--167 .ז.יז ,עבאגסיוא עטשרע ,"לעגנוי עשיליופ סָאד , 2
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 ןענַײז םידיסכ יד טימ !ןדִיי עטוג, ייִד .טלייטרוראפ טינ ָאד טרעװ סעדיסכ זא ,רָאלק
 .רָאנ ךיז ןפראד ייז .ןרעװ ווערָאכ ןעק טלעװ יד עכלעװ ןָא ,"רעּפרעקסלמיה, יד סע
 טָאה טָאג עכלעוו טימ ,"הריחב יד ןיא טסייֵג ןעד ןעטוג םוצ ןעצטונעב, ןוא "ןערעססעב;,
 / * ' .ןעקנָאשאב ייז

 "רוטארעטיל עשידִיי ערעטלע יד, עיטאמָאטסערכ רענענישרעד גנאל טינ ןַײז ןיא
 ןראפ "מ'וק, םענופ ןעלקיטרא סיקצעניל ןופ ןלעטש עקינײא קידנריטיצ ,ףיטש .נ טָאה
 -עגרַאפ טָאה סע סָאװ ,עקאטא רעד ןופ גנוכייווראפ עסיוועג א ןזַײװאב סָאװ ,רָאי 7
 ןעלקיטרא עקיזָאדיר סָאװ ,ןופרעד סע טמענ רע) "לגנִיי עשיליוּפ סָאד , ךיז טימ טלעטש
 ןיא ןקורד םעניא ןעמוקענרָאפ זיא סָאװ ,סַײרעביא ןופ ךעשעמ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז
 ָאד זַא ,ערָאשאה יד טכאמעג ,(26 ,מונ זיב 16 .מונ ןופ "לנניי עשיליוּפ סָאד , "מ"וק, םעד
 1 עיצקאדער רעד ןופ טנאה יד קידלוש ןַײז לָאז

 /לָאז טנאה סמיוברעדעצ זא ,םעד ןגעװ ערָאשאה יד ןַײז טינ לָאז סע סעמע יװ
 - --רעיונעג ןרעװ טדערעג ןופרעד טעװ רעטעּפש -- קרעו סיקצעניל ןיא טעוועטאבעלאּבעג ןבָאה
 ןיא עלָאר ענעגייא סעקצעניל ןטולכאל ןעעזראפ רימ ןעוו ,קיטכיר טינ ןעוועג רעּבָא טלָאװ
 : .ןעגנוכַײװּפָא עקיזָאדיד

  יקצעניל ןיא יז טימ סָאװ ,סעיידיא עבלעזיד, זא ,ןטקאפ עכלעזא ןופ ןסייוו רימ
 -עגרעּביא ךעלרעהפומוא ךיִז ןבָאה ,ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא רוטארעטיל רעד ןיא ןעמוקעג
 קידנעטשבלעז ןעוועג זיא רע ןעוו ,טַײקיטעט רעשירארעטיל רעקידרעטעּפש ןַײז ןיא טרעזאכ
 3 "קינוב-לכ, םעניא רע טָאה יוזא .ןעוועטאבעלאב ןשירָאטקאדער ןופ ןפיוא אזא ףא ַײרפ ןוא
 םֹוצ ןעמוקעג רעדיװ זיא סע ּוװ ,"םש לעב רעד ןוא ןהָאזלעדנעמ,, לקיטרא  ןא טקורדעגּפָא
 טנאסערעטניא ךיוא זיא סע .סעדיסכ ןופ ןטַײז עוויטיזַאּפ יד ןופ גנוקידייטראפ יד קורדסיוא
 ךָאנ ,(* רָאי 1895 ןיא "לגניי עשיליוּפ סָאד , קידנטעברארעביא ,טָאה יקצעניל זא ,ןזַײװּוצנָא
 יד עבאגסיוא רעקיזָאדרעד ןיא ןריּפשכָאנ ףיז טזָאל סע .ןלעטש עקינייא טכאמעג רעכייוו
 טלעטש "םעלָאכ רעטייווצ ןַײמ, לטיפאק םעניא .גנאגנעקנאדעג סיקצעניל ןופ עִיצװילָאװע
 ןעָאג רענליו םעד ךיוא ןענַאסלעדנעמ ןוא םעשלאב םעד טימ ערוש ןייא ןיא ןיוש רע
 .םיכָאלאמ יד ןופ דיל עטעבראעגרעביא סָאד זיא טכיזניה רעד ןיא שיטסירעטקאראכ רעייז
 עלופ יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג דיל םעד ןיא זיא רָאי 1869 ןופ עבאגסיוא רעד ןיא ביוא
 ךעדיש א יקצעניל טסילש רָאי 1897 ןופ עבאגסיוא רעד ןיא זיא ,עלָאקסאה ןופ גנונעקרענָא
 עקינייא ןעגנערב וצ טנאסערעטניא ןַײז טעװ סע .סעדיסכ ןוא סעדגאנסימ ,עלָאקסאה ןשיװצ
 :"לעגנוי עשידיסח סָאד , עבאגסיוא רעד ןיא סיוא טעז סע יװ ,דיל ןקיזָאדמעד ןופ סעפָארטס

 ' הלּפמ רעד ךָאנ דניצ,
 1 תודיגמ ךיוא ןיוש טמוקעּב
 הלכשה ןוא הרות יד
 .תודיסח םעד טימ ךיילג
 ,ןהאפ רעיא ןיוש טנעק רהיא
 םיליקשמ ןוא םידגנתמ
 ןָא ןעביוא ןעלעטש ךיוא
 ,םילובלב ןהא ארומ ןהא
 ,רעדניק עּבעיל ,םוא ןוא
 -- םענייק ראפ ןעטּכריפ וצ טינ
 : ...רעדנוװעב טשינ טעברא
 : ...!םעניײא ןיא ראנ ךייא טלאה
 ;ןעכייוו טינ ךיוא תודיסכ סאד
 !קעװא טשינ יז טכאמ
 ןעכייררע םוצ טצונ יז
 (+ ...!קעװצ ןעגיטכיר תמא םעד

 יד זא ,רעקינ; :רע טבַײרש 231 .ז ףא .1928 ,װעִיק ,"רוטארעטיל עשידִיי ערעטלע יד, .ףיטש .נ 4
 טװּוהַּפעג טָאה ןוא "לגנִיי ןשיליּפ , םענופ עקאטא רעפראש רעד ראפ ןקָארשעגרעביא ךיז טָאה עפוג עיצקאדער
 ."ןוטעג בילוצ טָאה ןוא שטיינק א טכאמעג טָאה יקצעניל ,קורדנַײא םעד ןטעלגראפ

 .רָאי 1876 ןיא ,טסקאב .מ .י ןופ ַײרעקורד רעד ןיא ,רימָאטישז ןיא ןבעגעגסיורא (2
 םּוצ ןענישרעד זיא "לגנִיי עשידיסכ סָאד  זא ,טנכיצראפ סעָאט יפלא ,סעָאמשאמ ,זיא ,ןעזיר .ז אב 6

 .1895 עטאד יד ךיז רעטנוא טָאה עמָאדקאה יד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סעָאט רעד ,ְרָאי 1895 ןיא ןטשרע
 ,217 .ז ,1897 ,סערָא ,"לעגנוי עשידיסח סָאד, (4
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 ןשיװצ דנובנעמאזוצ ןסיװעג א ןלעטשנַײא ךיז טזָאל סע זא ,ןעז וצ זיא ןופרעד
 רעקיבלעזרעד יקצעניל טבַײלב םוטעמוא .ןעקצעניל ןקידרעִירפ ןוא ןקידרעטעּפש םעד
 .טַײקשידִיי רעלענָאיצידארט ןופ רעגנעהנָא

 יד ןענַײז סָאװ ,ןעגנוטפיוהאב עקינייא ןגערּפּפָא ךיז ןזָאל טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא
 .ןעקצעניל ןגעוו רוטארעטיל רעד ןיא ןרָאװעג טקורעגסיורא טַײצ .עטצעל

 סעקצעניל ןגעוו שינערעהוצנָא ןא ןבעגעג לקיטרא ןטצעל ןַײז ןיא טָאה ןייטשרוג .א
 .םויליהינ םוצ סעכַײש

 זיא רוטארעטיל רעשינייכש רעד ןיא ןעוו -- רע טּבַײרש --טַײצ יד ןעװעג זיא סָאד, |
 יד ןיא ."םזיליהינ, םעד ךיז טימ טכארבעג טָאה סָאװ ,"ץעינישטשָאנזאר , רעד ןעמוקעג
 טעדנעװעג לָאקמעדיוק "םזיליהינ, רעד טָאה ןבעל ןשידִיי םענופ ןעגנוגנידאב עשיפיצעּפס
 רעניימעגלא רעד ןגעק ,םיייבאר יד ןגעק ,םזידיסאכ ןגעק גנונעקיילּפָא עשימרוטש ןַײז
 ."טילהנסיוומוא ןוא שינרעטצניפ

 :רעטעליוב ךָאנ טנכייצראפ ןייטשרוג .א טָאה ,לקיטרא ןַײז קידנרימֹוזער
 ןיא לַײװ ,ןעמָאנ ןשירעבַײרש סעקצעניל טַײקראבקנאד טימ דניצא ןענָאמרעד רימ,

 .(1 "םזיליהינ רעלאקידאר רעד ןעגנולקעג טָאה ןרָאי רעקיצכעז יד ןופ ןפאש ןַײז
 -אטיצ עטכארבעג רעירפ יד סעדייא ןגָאז ,םזיליהינ ןופ טַײװ ןעוועג זיא יקצעניל'זא

 יד ןיא גנאגנעקנאדעג ןַײז טעליוב ץנאג ןריזירעטקאראכ סָאװ ,ןעלקיטרא ענַײז ןופ סעט
 ןיא זא ,טקאפ םעד ןענָאמרעד ֹוצ טנאסערעטניא ןַײז ךיוא טעװ סע .ןרָאי רעקיצכעז
 עוויטאגענ ענעדיישראפ קידנכאלסיוא ,יקצעניל טָאה םעבאגסיוא עטסטנעָאנ ענַײז ןופ רענייא
 .ןטסיליהינ יד ראפ טָאּפש ךיוא ןענופעג ,ןבעל ןשידִיי ןופ ןטַײז

 ;(1876 ,סעדָא) "עּפעשטירּפ, ןַײז ןופ 3 לטקיז ףא ןענעייל רימ סָאװ טָא

 :לוק ןייא ןיא ןעיירש סָאװ ,ןעטסיליגינ ןהעזעג בָאה ךיא,
 "ללארעביא ןייז לָאז עינעשעק ןייא !הרות ןייא !תודחא,
 !טטאג רעגיצנייא רעד זיא -- אייז ןגָאז -- טפאשרעדירב;
 "סיורג רהעז זיא -- אייז ןעיירש -- ךלש ילש ןופ הדמ איד
 טאשטש סמענעי ףיוא ןעילֹוה ןוא אייז ןעבעל ףוס םוצ
 " ...סיורא ןעגיוא איד אייז ןעמענ קאּבאט קעמש רעייז ראפ ןוא

 :ןטסיליהינ יד עקירב א ,וועגאכערעד ,רע טוט 76 .ז ףא קרעװ ןקיבלעזמעד ןיא
 ץנאג א ךיא ןעק טָא ?לעברעק ענדיב ןראפ שנעמ א טינ טנייה טהוט סאוו ...,

 -איצָאס איידעב ,ןעטסינומאק איידעב ,ןעטסיליגינ איידעב ךיבענ ןינעז יז סאוו ,לדניזעג
 ."לעברעק א רעמורוד רעמאט איבא ,ןעטסיל

 .(3 םישורייּפ ןייק ןיא טינ ךיז ןקיטיינ סעטאטיצ עקיזָאדיד טָא
 ןסיוא יקצעניל זיא "לדניזעג, םעד טימ זא ,ןרירפישעד ךַײלג ,וועגא ,ךיז טזָאֵל סע

 ערעייז טקעלפראפ טַײצ רענעי וצ ,טנַאקאּב יװ ,ןבָאה סָאװ ,ןרענרעל ןוא ןרענװָאק ןעוװעג
 : .סנכערּבראפ עלענימירק טימ ןעמענ

 סָאװ ,ןעלעדנעמ טימ ןעקצעניל ןשיװצ ךַײלגראפ רעד זיא שילאקיזיר רעקינייװ טינ
 :טיוב ןייטשרוג 'ּכ

 ךָאט ןיא עלעדנעמ זיא -- ןייטשרוג טבַײרש -- סוהעמ ןשירעלטסניק-לאָיצָאס ןַײז טול;
 טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,םעכָאכ-דימלאט א ,ןסאמ-קלָאפ יד וצ טרעדינ סָאװ ,"רעג, א
 יד ;ןרוטלוק ייווצ ןריזעטניס וצ טבערטש ןוא סעריוד עכעלטכישעג ןופ ןרָאקיז ןסיורג א

 .233 .מונ ,1929 ,"סעמע, (1
 -ּבײהנָא יד ןיא רעטעּפש ךיוא ןיקצעניל אב רימ ןענעגעגאב ןטסיליהיִנ יד וצ גנויצאב עוויטאגענ עקיֿבלעזיד (?

 .ןרָאי רעקיצכא
 :"טע'סוג רקש רעד, ריל) רעקיטראטעלפוק א רענַײז ןופ עלעטש א זיא טָא

 ,ןעדיימ ןוא סעשטַאגנוי עטסיּפ ענעססירעגּפא
 ;ןעגעל טינ רעססאוו טלאק ןיא דנאה ןייק ןעלליוו סָאװ
 ,ןעדער ןעטלאה ןוא ןעטסיליגינ ךיז ןעפהיר
 --ןעגעבואפ ןיטולחל ןעמ לָאז ןעגנונעדרָא-טלעװ עללא זא
 ,ללכה םכסה ןוא טעטירָאטװא ,ץטעזעג ,עיגילער
 ,טאּפש ןוא עדנַאש וצ ,עטָאלב ןוא טיוק וצ ןעכאמ
 לארעביא ייז ןעליוו ,"עיצארדעפנאק .,,תודחא;
 ?!ןטַארװזַאר ןוא תורקפה ראג ןעכאמ ןוא ראג ןעניימ ןוא

 .(1882 ,1318 ,טפעה רעטייווצ ,"תונורכזה רפס ןַײמ,)
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 טימ ןוא ןשינעפרעדאב עשיטסילאער יד טימ רעטלאלטימ ןשידִיי םענופ רוטלוק עקידרעװָא
 ןַײז ןופ דלוש יד רָאנ ,דלוש סע ;עדנעמ טינ ןוא -- .ןסאמקלָאפ יד ןופ גנופאש רעַײנ רעד
 ןיולב טפָא רעיז רע זיא זעטניס ןטנוזעג םעד טָאטשנָא סָאװ ,סָאד זיא טכיש ןלא;צַאס
 טינ ןבָאה ריִמ רעבָא ,רעכאפנייא זיא רוטאנ עשירעלטסניק-לאיצָאס סעקצעניל ...שיטקעלקע
 ןיא זיא רע .רעצנאג ,רעשיטילָאנָאמ א ןיא יקצעניל -- ןכורּפשרעדיװ עניוזא םיא אּב
 .!"ןסאמקלָאפ יד ןופ טקעריד טמאטש רע לַײװ ,עִירָאגעטאק "ענייר, א סָאמ רעסיוועג א

  ."רעג, רעד טינ עלעדנעמ זיא ,גנומאטשּפָא רעלאיצַאס סנדייב ןגעוו ןדייר ביוא
 ,"ןסאמקלָאפ יד ןיפ טקעריד טמאטש רע, זא ,ןעקצעניל ףא ןגָאז טינ ןָאק עמ יװ טקנוּפ
 ,זיא יקצעניל .סעכָאּפשימ עשיטארקָאטסירא ןופ "ןיסחויה תלשלש, רעייז ייז ןעִיצ עדייב
 ּו ,(2 לקינייא ןא סנדִיי ןטוג א ןוא ןוז א סװָאר א ,ןסייוו רימ יו

 ּבױא סָאװ ,םעד ןיא רעכיג זיא עסאמ רעד וצ ןייגוצ טרא רעייז ןיא קעליכ רעד
 -דימלאט רעד יװ ךעלקריוו טנַײשרעד ןוא עַיצידארט רעשידמָאל טימ ןעמוקעג זיא עלעדנעמ
 -רעבירא ,דיסָאכ רענעזעוועג א יװ ,יקצעניל טָאה ,"ןסאמ-סקלָאפ יד וצ טרעדינ, סָאװ ,םעכָאכ
 .טנעמארעּפמעט ןוא ןערב ןשידיסכ ןצנאג םעד טַײקיטעט רעשירארעטיל ןַײז ןיא ןגָארטעג
 לופ זיא רע זא ,ןעזעג ןיֹוש רימ ןבָאה ,ןעקצעניל ןופ גנוױשנָא-טלעװ רעד ךעַײש זיא סָאװ
 טימ ןעקצעניל קידנכַײלגראפ ,טרעקראפ .עלעדנעמ יװ רעקיניײװ טינ ןכורּפשרעדיװ טימ
 -ושנָא-טלעװ ערעייז ןיא טַײקכעלנע עסיוועג א עליפא ןעניפעגנַײא רימ ןענָאק ,ןעלעדנעמ
 קידנפמעק ,טָאה עלעדנעמ רעקִיירפ רעד ביוא .דיישרעטנוא ןא טימ ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,ןעגנּו
 -עגסיורא ,("עלעשנעמ ןיילק, םעניא) ןסאמ-קלָאפ יד ןופ ןשינעפרעדאּב עלאער יד ראפ
 םענופ טַײצ רעד ןיא יקצעניל טָאה ,"םימש תארי, טימ עלָאקסאה זעטניס א יװ טלעטש
 .( סעדיסכ ןוא עלָאקסאה ןשיװצ דנובנעמאזוצ א ןגעוו טמיורטעג "לגנִיי ןשיליופ ,

 טָאה ,םזיליהינ ןפאש ןקַײרֿפ סיקצעניל ןיא ןענופעגנַײא טָאה ןייטשרוג .א ביוא
 : .טַײז רעטייווצ רעד ףא ןקעטש םעד ןגיוּבעגרעביא ףיטש .נ

 טשינוצ ןטולכאל רע טכאמ "רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע, רעטנָאמרעד ןַײז ןיא
 י :ןצנעדנעט עלאיצָאס סעקצעניל

 -ײלק ףא ןטיּבעצ ,קיטירק עכעלטפאשלעזעג סָאד זיא -- ףיטש טבַײרש -- ןטסניימוצ;
 ,עטרעלקעגפוא-סנארעפערּפ יד סיב א ,םידיסכ ערעייז ןוא "ןדִיי עטוג , ךָאטש א ;ןטַײקינ
 ,רעּבַײרש עשידִיי קירב א ,סעמאד "עטעבלובעג, יד ןוא ןטארקָאטסירא עטכאמעג יד
 ..."לברעק, םעניא טַײקיבױלגראפ רעייז ןוא ןשטנעמ-טפעשעג ,םירכָאס סיר א ,סרעטקאדער
 עִיגָאלָאעדיא רעלאָיצָאס רעטמיטשאב א ןָא ,סענַײט עשיטאבעלאב סָאד זיא םורא ןוא םורא
 ןָא (טעדליבעג ןוא ךַײר וצ טעדליבעג-בלאה ןוא םערָא ןופ סאה ןוויטקניטסניא םעד ץוכ)
 ,(+"ןייבנקור ןכעלטפאשלעזעג ןדעי

 וװיטָאמ-טײל סעקצעניל .טַײקכעלקריװ רעד טינ ךיוא טכערּפשטנא סיזעט אזא רעבָא
 -נעט רעלאיצַאס רעקינילטסּוװאב ןוא רעטמיטשאב א טימ ןעגנורדעגכרוד טּפָא ץנאג זיא
 עקידנגעװרעביא אזא רימ ןבָאה עכָאּפע-עלָאקסאה רעד ןופ רעבַײרש קינײװ אב .ץנעד
 טנָאקעג ןטלָאװ רימ .ןיקצעניל אב יװ ,ןטכישקלָאפ עטלוואאב יד ףא עיצאטנעירָא עטסעפ
 5 ןקיטעטשאב סָאד ןלָאז סָאװ ,ןיקצעניל ןופ סעטאטיצ רעקילדנעצ יד ןיא ןעגנערב

 .233 .םונ ,1929 ,"סעמע, (1
 :?עיצאטסעטא, אזא ןיקצעניל ןבעגעג ימיָאנ-שיא טָאה גנורעַײפ-ייליבוי סעקצעניל ףא עדער רעד ןיא (

 "תומזידיסח םענוֿפ רעהעטשראפ ןיילא ןינעז םינתוחמ ןוא םיבורק ,ןירעטלע ענייז ,םישודק לש ונב א זיא יקצעניל
 ,(20 .ז ,"לבויה גח.)

 המישר ,, ןַײז ןיא .ראפרעד "טעכ-לא, ןגָאלשעג ךיז יקצעניל טָאה רָאי קילדנעצ ןבלאהרעדנָא טימ רעטעּפש (3
 טכארבראפ טסאה, :טנכייצראפ רע טָאה ,"ןידב תורתסנ הלוגל, לקיטרא םעניא טגנערב רע סָאװ ,?תוריבע עניימ . ןופ
 רושּב שורחת אל, וואל םעד ףױא ןעװעג רבוע וטסָאה -- ןטארקָאטסירא טימ םידיסח ןענאּפשפיונוצ ףיוא טייצ א
 .(1883 .סעדָא ,טפעה עט-7 ,"תונורכזה רפס ןיימ,, עז) ."וידחי רומחו

 .232 .ז ,"רוטארעטיל עשירִיי ערעטלע יד , ,ףיטש .נ (4
 : ?עלעטש אזא ,לשָאמעל ,טַײטאב סָאװ (5

 ןעקאמשעג ןעגידעכאוו ןעטסָארּפ ן'פיוא ראנ !קעװצ ןעגילייה רעזנוא ןעגלאפכאנ ראנ ...ןפראד רימ ...
 -ילעבְןעגריּב ערעזנוא טיִמ !ךילרעדירב ןענעגאלשרעד עטסָארּפ ערעזנוא טימ ןעדערסיוא ךיז ןאגראשז
 -צניפ טסיוו רעיײז ךאנ ןעגנערבראפ סאו ,סעקינשאּפערָאה ,העגערט ,ןעשנעמ-קראמ ,תוכאלמ
 תוּבוט ילעב ערעיײז לי ,לעבָאנק טימ עקשיש רעטלעמישראֿפ א טימ שינעראווק ןוא שינעראד ןיא ןעכעל רעט
 -העלקרע ,שירוי םראוו טסָארּפ רעייז ףיוא ,אייז רימאל - ןעדאראקסאמ ןוא רעדייב ,ןעשזאּפיקע' ,רעִינַאּפמאש ןעפראד
 טינ ןינעז אייז זא ;םיריּבג יד סָאװ ,שיילפ ןוא טולב םענעגייא םעד ןופ טעװעמרָאפעגסױא ךיוא ןינעז אייז זא ,ןער
 סעיללירד ןופ טינ ךיוא תוחומ ערעײז ,ןוגושט ןופ טינ ךיוא ןינעז רעצרעה ערעייז זא ;דרעפ-טעברא עגיטסיזמוא ןיי
 טראטש ,ןעדוי עטוג ,תובוט-ילעב ,םיריבג ערעײז ,איִיז ןבאה סאד ראנ -סעווטארד ןופ טינ ךיוא ןיורענ ערעייז ןואר
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 יז ,ןטעברא עשיטסיצילבוּפ סעקצעניל ןיא טיײרּפשראפ ןענַעז סעטאטיצ עכלעזא
 םושעב זיא םידיסכ ןוא "ןדיי עטוג , ןגעק טירטסיורא רעפראש סעקצעניל זא ,ןלייצרעד
 -ָאשקא רעטגאוועג א ןעװװעג זיא סָאד .לאלקיב שינרעטצניפ ןגעק ףמאק ןעוועג טינ ןפיוא
 ,עּפורג רעקידנשרעה רעטמיטשאב א ןופ עיצאטאולּפסקע רעדליוו רעד ןגעק ףמאק רעקידסענ
 ,עיגילער ןוּכ ףליה רעד טימ ,עגאל עכעלטכער ןוא עשימָאנָאקע ריא קידנצונסיוא ,טָאה סָאװ
 .עסאמקלָאפ ערעטצניפ יד טפאלקשּראפ קידסענָאמכארעבמוא

 ךיוא ןעקצעניל אב ןבָאה רימ זא ,טקאפ רעד קיטכיר ,ךיז טייטשראפ ,זיא סע
 ,"סענַײט עשיטאבעלאב, םאטס ןוא "ןטַײקינײלק ףא ןטיּבעצ קיטירק עכעלטפאשלעזעג,
 ?עינָאלָאעדיא סרעבַײרש םענופ רונש-טכיר יד ןעניפעג וצ סָאד ןעד טרעטש יצ רעבָא

 טָאה רוטארעטיל יד סָאװ ,רעטקאראכ-בלַאק רעד זא ,ןעקנעדעג וצרעד ףראד עמ
 סָאװ ,טַײצ רענעי ןופ עיצידארט רעשירארעטיל רעד טימ טמיטשעג טָאה ,טאהעג טלמעד
 -סיסקע טלמעד טָאה גנוטכיד רעד ןיא .ןבעל ןשידִיי ןרָאג ןפא קיטירק א ןבעג :ןעװעג זיא
 קלָאפ סָאד יו רעדָא ,דיל עקיטראטעלּפוק יד זיא סָאד ,רענאשז רעלעיצעּפס א עליפא טריט
 טאהעג טָאה סע סָאװ ,ץלא ןרעװ טכאלעגּפָא טגעלפ סע ּוװ ,"עקיטירק א, ןפורעג סע טָאה
 יד ןלעטשּפָא װָארס רעבַײרש רעד טגעלפ ,ץלא ןּפאכראפ קידנלעװ .ןבעל ןיא טרָא ןא
 עשיטסירעטקאראכ טינ ןוא עקיטיינ טינ טפָא ץגאג ןוא עכעלניילק ףא ךיוא טַײקמאזקרעמפוא
 טלאטשעג עשיגָאלָאעדיא יד ןעמיטשאב וצ שילאקיזיר וצ ןעוועג רעבָא טלָאװ סע .ןטנעמָאמ
 .טנעמָאמ עכלעזא ענלצנייא ןופ ךאמס ןפא רעבַײרש א ןופ

 טקורעגסיורא ךיוא יקצעניל טָאה ,עלָאקסאה רעד ןופ רעיײטשרָאפ ערעדנא ךאסא יװ
 ענַײז ערעדנא ראפ יװ ,םיא ראפ .רעשיוי ןלא;צָאס ןופ קנאדעג םעד דנורגרעדָאפ ןיא
 ,טַײקכַײלגמוא רעלאיצָאס ןופ סעביס יד טלעטשראפ ןעוועג רעּבָא ןענַײז ,םירייוואכ-טַײצ
 .(1 ןסאמ-קלָאפ יד ןופ ןטינ יד ןרעפטנעראפ וצ םורא יװ ,ןגעװ ןוא ןעלטימ יד ךיוא יװ

 ןוא -שערדעמסעב לאנעסרא רעצנאג רעד ,ךיז טייטשראפ ,ןָאטעגטימ ָאד טָאה סע
 ןרענָאיצילָאװער ,ןרעדנא ןייק קידנעעז טינ .ןעמוקעג זיא עמ רעכלעוו טימ ,רוטלוק-זיולק
 -טלעוו ןצנאג םעד ןשרעדנאוצרעביא עיידיא רעד טָאטשנָא ,רעבַײרש עקיזָאדיד ןבָאה ,געוו
 .ריוג םענופ טַײקנברָאדראפ רעכעלשטנעמ רעד ןגעק טסעטָארּפ רעייז טעדנעװעג ,רעדייס

 .יטינ ןעקנייד ןעריהעג ערעייז זא ,טינ טכַאק טולב רעייז זא ,טינ טגאלש ץראה רעיײז זא ,טדערעגנָא .יוזא םינסחי
 ןינעֹז אייז זא ,טרערעגנא יוזא עקאט ךיז ןבאה ןוא ,ןעפאלשראפ טזאלעג יוזא ךיז ןיבאה עכעלקילגמוא איד ןוא"
 ךיז ךילגעמנוא יײז ראפ עקאט זיא עס ןוא ,עירעטאמ רעדנא-נ-א ןופ ,טראס רעדנא-ג-א ןופ ראג סעּפע תמאב עקאט
 רעכאמ-תונקת א ,רעגאז"רסומ א ,רעגראזראפ א ,קינ-הבוט-לעב א ,ראהרעביוא א ןא ...ןעווטסדאוואקור וצ ןיילא
 -עגנא תובוט-ילעב ערעייז אייז ןבאה סאד זַא ,אייז ןעזייוו ןוא ןגיוא ענעפאלשראפ יד ןענעפע אייז רימאל .המודּכו
 רימאֹל ...ןסיוו טינראג ןופ לאז קלאפ עטסארּפ סָאד זא ,ןעפראד אייז ...סערעפא ערעייז וצ אייז טצונ סאד -- !טדער
 םהיא אייב ןעפיוק רעגראזראפ ענייז ,רעהעטשראפ ענייז זא ,ןערהעלקרע ךעלרהיפסיוא (םלוע ןעטסארּפ םעד) םהיא
 רענעי טימ ןייז הכזמ םהיא אייז ןעללעו ראפרעד זא ,ןא םהיא ןעדער ןוא -- !בנג א ןופ האיצמ א טלעװ איד ּפָא
 ןייז ןקתמ ןינעז אייז זא ,ןא םהיא ןעדער ןוא ,ךראמ לעסיב טצעל ןייז סיוא םהיא ןעּפאצ ןעדוי עטוג יד - טלעװ
 אייב ןיקלעמ ,ןעדוי ענייש יוזא ןוא שרוק-ילכ ,סעקעובצ ,םִינלטב ,ךילקינייא ,םִידִיגַמ ,םינבר ...אובל דיתעל המשנ
 ,ןעטראק-ןדע ןג ןוא םניהג תורזג ,תונקת ,תורמוח ראפרעד םהיא ןביג ןוא ,ךלימ סעמאמ לעסיב טצעל ןייז סיוא םהיא
 ,סעקישטאטש תוחילס ,תיארה התא םיקוסּפ ,תסורח ,ז"הנקי ,טכעל-המשנ ,ןירעש-הכוס ,ס'ונלש םימ ,ךעל-הרימש
 -דעבאי ,סעסקאט לעב ,תובוט ילעב טדאטש ...המודכז ץיונש-הלדבה קעמש א ,הכרב לש סוכ קעל א ,םישמש-הכונח
 ס'להק טאלג ,רעמינפ תוזע טדאטש ,סרעּבײרש עשילהק ,םיחיגשמ ,תושודק הרבח ,םיאבג להוש ,סעקינאקאז ,סעקינ
 -עראה רעגיטולב רעצננאָג) ןייז ראפ ןוא --- סיוא םהיא ןעכערב ןוא םהיא ןעססע ,טױל ן'פיוא םהיא ןעפיוקראפ טייל
 ןייב-ןעכאנק ן'רשכ תמא-נ-א !תבש ףיוא עקאילפ עטכארטעגסיוא רשכ תמא-נ-א רעי טממוקעב -- ןעבעל ם'ניא עינאוו
 ...ןעכאמ גידוועדער םהיא רימאל !ןערהעלקרע םהיא רימאל סעללא סאד -- המֹודכו חסּפ ףױא שיילפ אכרס םוש א ןא
 זיא .(116--114 .זיז 1876 סעדא ,"קעטאטס רעד.) ."סרעּפאצטולב עגייז ןעגעק א ןעריטסעטארּפ ןעביוהנא רע זאל
 ?םארגָארּפ עלאיצָאס ענעכָארּפשעגסױַא ןא טינ סָאד

 ןרעװ רָאלק זדנוא טעֹו ,םורא ןשירקי טינ ןרַאפ שינעדנעטשראפ ןייק טאהעג טינ טָאה יקצעניל טַײװ יװ (}
 ,עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד ןופ טַײקשיּפָארטנאליפ יד ןפיוא ןטספראש םעד ףא קידנלייטרוראפ :עלעטש אזא ןופ
 שעמאמ יקצעניל טרעוו ,ןעּפָאטשראפ רעלַײמ יד ןטַײל , יירעק ,עִיצאטאולּפסקע ריא ןקעדראפ וצ רָאנ ןסיוא זיא סָאװ
 רעקיטכירפוא סיוא ,סעָאמשאמ סע טוט סָאװ ,עיזאושזרוב רעשידִיי-טינ רעד ראפ ןעגנאזעג-ביול ןיא ןעגנאגעצ
 :טַײקיטעטלױוװ

 ןופ ןעּבעג וצ סיורא טינ ךילגעמ טייוו איו ךיז טעראטס ,עקדאחס א ראנ איװ (רעיוב) רעכײר רעד ....
 עגיטעהטלהאוו עלא אי עקאט ךיז ןירעװ עדניימעג ספראד א ןיא דנערהעוו ...טלעג ןופ ןהאט ןעטסדנימ םעד ךיז
 ךילברעק טנעזױט ראַּפ א סױא ...טעהיל רעד ..ןרעױב עכייר יד ןּופ לעטימ ךרוד ראנ טעטּפיטשעג ןעטלאטשנא
 ןופ האובת ןעהייל וצ סא ןעראבמא עניײז טניפע רעד ,ןעלהאצאב וצ סעקמיָאדעינ סלהק םעד ןערהאי עגינייא ףיוא
 רעװ רעדָא ,טרעה רעװ ,סיורג יוזא טינ רָאג זיא םעראיל רעד ןוא ...רענהאוונייא עמירא יד ראפ ןגעוו העירז
 זא וצ ?העירז ףױא ץייוו ןוא ןיראק טרעװטעשט טרעדנוה רשפא טליײהטראפ טאה שטיראקאמ אמאח א זא ,טהעז
 סאד, עז) .ע"?טאדאפ ףױא לעבור !טנעזוט אייוצ עדניימעג רעד ןעגילעגסיוא טאה שטיאערדנא עיראגירג א
 .(54 .ז ,1875 ,רימאטישז ,"תחלושמ
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 ילגנִיי עשיליופ סָאד , טקורדעג ךיז טָאה סע עכלעוו אּב ,ןדנעטשמוא יד .2
 ץנעטסיסקע רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא טָאה םיוברעדעצ זא ,טנָאקאּב זיא סע

 ענעדיישראפ ןציירפוא ןענָאק סָאװ ,סעמעט עזעיצנעדנעט ןטימעגסיוא "רשּבמ ;?וק, םענופ
 ןופ ךיז ןגָאװצּפָא ןעמוקעגסיוא ןעמיוברעדעצ זיא רעטעּפש .גנורעקלעפאב רעד ןופ סעּפורג
 ןָאט רעװעראפ רעקידרעִירפ רעד טָאה ןרָאי רעקיצכעז טימ רעד ןיא .םזילארטיינ םעד
 ןיא טרָא-טּפױה סָאד .ןויטָאמ-פמאק ערעטסײרד ראפ טרָא סָאד ןטערטּפָא ןבױהעגנָא
 רעבַײרש ענעדיישראפ ןכלעוו ,סעדיסכ ןגעק ףמאק רעד ןעמונראפ טָאה ןוויטָאמ עקיזָאדיד
 .ןטַײז עלא ןופ ןטילרטשאב ןעמונעג ןבָאה ןטנעדנָאּפסערָאק ןוא

 קידנבערטש .טאהעג טינ "רשבמ לוק, רעד ךָאד טָאה סעדיסכ ןגעק עיניל עטמיטשצּב ןייק
 טיהעג ךיז םיוברעדעצ טָאה ,"שפנ לכל הושה רבד, א ןַײז לָאֹו סָאװ ,גנוטַײצ א ןבעג ֹוצ
 רע טגָאז טרָא ןיא ףא .סעלצאנסיה ןימ א טּפָא רע טכאמ יוזא .ןָאט ןפראש א וצ ןופ
 ,םעהטסיס ןעשידיסח םעד ןעגעקא לעקיטרא ןייק ףיוא טינ ןעמענ ןוא טינ ןעביירש רימ,
 דייר עכייוו טימ ןרעסומ זיולּב ןעוועג זיא עבאגפוא ןַײז ,(1 "ןיכאז-הנומא ןינעז סאד ןיראוו
 -פעדיור רעד ךיז טליפ םוטעמוא טאמיק .רעשיטַײל ןרעװ ןלָאז ייז זא ,םידיסכ עטכעלש יד
 טינ ריא טזאל סאווראפ ,ךייא טיּפעשטאז עמ זא- רע טּבַײרש -- טרא ךייא,, .ןָאט-םעלָאש
 ?ןַײא טראא סָאװ ,ןערעדנא ןייא ןופ רענעי ,קידצ םעד ןופ טלאה רהיא ?ןעדעירפוצ םענעי
 .קילג סנעדוי םעד טשינ טרעטש ,טינ ךייא טגאלש ,טשינ ךייא טגעירק

 ןעגנּוװצעג טָאה סָאװ ,עביס עקיטכיו א ןעוועג רעבָא זיא ,סיורא ךיז טזַײװ עס יװ
 .ןװיטָאמ עשידיסכיטנא ראפ "מ"וק, םענופ ןרעיוט יד ןענעפעעצ רעטיירב ןעמיוברעדעצ
 יד ןגעו רעִירפ ךָאנ קידנבַײרש .ןבעגעג ןיילא םיוברעדעצ טָאה ףורעד שינערעהוצנָא ןא
 ךיז םיוברעדעצ טָאה ,סעדיסכ ןיא ןשימוצנײרא ךיז ןגיווואב םיא ןּבָאה סָאװ ,סעּביס
 יד טימ ןיטלאָה רימ זא ,גנורעיגער רעד ראפ טרימשעג גונעג זנוא טאה עמ, :טגָאלקעג
 טעװ טציא .(: "ןעסעילש וצ עיצקאדער יד ןעהטארעג ןוא םידיסח יד ןעצטיש ,רעקיטא:אפ
 .ןופרעד טַײטאב םעד ןרירפישעד רעיונעג ןזָאל ךיז

 ןקראטש א ןייטשוצסיוא ןעמוקעגסיוא ןעמיוברעדעצ זיא ןרָאי רעקיצכעז ףָאס יד ןיא
 ןעועג ןענַײז סָאד .ץנעגילעטניא רענעטירשעגרָאפ עּפורג רעניילק א דאצימ רעַײּפ-ץיירק
 עקיזָאדיד ןבָאה ,ןוועראסיּפ ןופ םידימלאט עַײרטעג .שַארעב ןרענוװָאק טימ "ןטסיליהינ, יד
 -עצילעמ רעשיייירבעה-שינָאלטאב רעד ףא ףירגנָא ןטסיירד ץנאג א טכאמעג "סעצנישטָאנזאר,
 ו ,6 טַײצ רענעי ןופ רוטארעטיל

 עלָאקסאה יד יװ ,רוטארעטיל יד ןיא ייז ראפ סָאװ ,םיליקסאמ ענעי וצ ץאזנגעק ןיא
 ראפ ןעירעטירק עַײנ טרימאלקָארּפ ןטסיליהינ יד ןבָאה ,"םימשה תב, יד ןעוועג ,לאלכיב
 .קלָאפ ןראפ ןצונ ןעגנערב לָאקמעדיױק ףראד רוטארעטיל יד ;רוטארעטיל

 : :ןבירשעג ,לשַאמעל ,רענװַאק טָאה ןענרעּפאּפ וצ ווירב ןַײז ןיא
 װַאטנאמרעל ,ןיקשוּפ ןַײד ןופ רעדיל טנזיוט ןבענּפָא טיירג ךיא ןיב ,וועראסיּפ יו,

 ."גנוקיטיגאב-רעדלעפ ןגעוו לקיטרא ןכעלצונ רָאנ ןטעשַאּפ א ראפ ןָאזנבעל .מ ןוא
 ןַײז ןיא רענרעל רעטעּפש טגָאזעגסױרא ךיוא ךיז טָאה ךעסונ אזא ןיא ךערעעב

 :"םיתמה לא שרוד,
 .רשא תעב יכ ...הזה ןמזב וּבשחי סוסקולל דוע -- ןבירשעג רע טָאה -- םיפיה םיעדמה;

 :טניימעג) טפאשנסיוו ענייש יד, :שידִיי ןיא) "תוביבל םליכאהל בוט אל םחלל בער םעה

 .רָאי 1866 ,1 .מונ "מ"וק, (1
.18164 )- 

 "מ'"וקא ןיא .קימעלַאּפ רעקיזָאדרעד טרָא ליפ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא עסערּפ רעשַייײרבעה רעד ןיא (3
 ןָאטעילעפ םעניא ןעניפענ רימ סָאװ ,לעטש א זיא טָא .םעד ןגעװ ןלעטש עכעלטע עטלייצעג זיולב רימ ןעניפעג
 .(1867 ,50 .מונ ,"מ"וק,) בתכנ ר ...ר א ןופ "לוש ןיא ןענעצס,

 סָאד .עדאמ רעד ןיא קראטש ךיוא טנייה ןינעז סאוו ,רעביײרש טראס רעדנא ןייא אד רעבא זיא ןיגעק א,
 סלייהט ןטסיײמ ןירעהעג אייז וצ .ןעסייב סאוי ,סעראמאק ןיוש ןינעז סאד -- ,ןעגילפ עטסָארּפ ןייק.טינ ןיוש זיא
 יז ןערעטעלב גאט אב סאוו ,ןייז וצ (ןעטשינ ראג) ןעטסיליהינ ףיוא סעיצנעטערפ ןיבאה סאוו ,טייל עגנוי
 .ןעסיימש ןוַא קישטנאק א רעדעפ רעד ןופ ןיכאמ איז .רענכיב אייז ךיז טמלח טכאנ איּב ןוא ןעדײל ש
 ױזא ןעסיײמש אייז .שידיא ףיוא --- רעטירד רעד ,שטַײדפףיוא טסיימש רערעדנא רעֶד ,שיססור ףיוא טסיימש רענייא
 אייז ןעסייה ,ןעססייה .ןעססימשעגּפא טוג קעװא אייז ןעהעג טלעמעד ,אייז ףיוא ףיורא טינ ךיז טּפאח עמ זיב גנאל
 זיא סע ,טרהעקעגמוא !הלילְח ?הכלה ערעווש א זיא ןירעװ וצ רעקיטירק א זא ,רשפא ךאד רהיא טניימ .רעקיטירק
 ןעכאל ,םירבחמ עטלא יד ןעלדיז .םינפ תוזע ןייא ןייז ראנ ףראד ןעמ ,ןייז םש הנוק ךיז לעטטימ ליוולאוו א רהעז
 ןעלדיז רעבא ...ןינהפנח טשינ ףואֹד קיטירק יד ,תמא ...רעקיטירק רעגיטרעפ א ןיוש ןעמ זיא -- עיינ יד ןופ
 ,רעּפאחנָא ןא -- טסיײה סאד ,רעקיטירק ןייק טינ טסיײה סאד -- גידלוש המשנ יד טטאג זיא ןעמ ןעװ ןעיירש ןוא
 ."ראמאק א

= 
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 זיא קלָאּפ סָאד ןעוו ...ךאז-סוסקול א טַײצ רעקיטציא רעד .ןיא ךָאנ ןענַײז (טסנוק יד
 .!"ךעלּפערק טימ ןעװעדָאה וצ ייז טוג טינ זיא טיורב ףא קירעגנוה

 עטריזינָאנאק יד ַײס ,טעװענאשעג טינ ןטסיליהינ יד ןּבָאה ןטעלפמאּפ ערעייז ןיא
 | ,ןטעטירָאטװא ענעמונעגנָא יד ַײס ,ןטרעוו

 זױלב טצענערגאב טינ ירעבָא ךיז טָאה "עטלא, יד ןגעק "עגנוי, יד ןופ ףמאק רעד
 ,קיטירק-רוטארעטיל ןופ ןדָאב ןפא ןטעלפמאּפ טימ

 -ךעלטפאשלעזעג ןופ סעגארפ ןגעוװ םארגָארּפ ערָאלק ןייק ,סעמע ,קידנבָאה טינ
 -עגּפָא טינ ךָאד ייז ןבָאה ,ןיימעגלא ןיא ןבעל ןשידִיי םענופ גנושרעדנארעביא רעלערוטלוק
 ווא .טַײצ רענעי ןופ סעקאמ-קלָאפ עטסקיטיײװעגנָא עמאס יד ףא ןּפאלק וצ ךיז טגָאז
 -געמ-קורד ןיא טצענערגאב .םזידיסאכ ןופ רענגעק עפראש ןעװועג ,לשָאמעל ,ייז ןענַײז
 --טַײצ רענעי ןופ לטימ ןכעלטנייועג םוצ טעדנעװעג ךיז ןטסיליהינ יד ןבָאה ,ןטַײקּכעל
 .עריסעמ וצ

 רָאזנעצ ,רעטנאקאב רעד סָאװ ,ןטסיליהינ יד :קידריװקרעמ ץנאג זיא סָאד ןוא
 םורא סָאװ ראפרעד ,ײז ןפעדיור וצ טגיילעגרָאפ רעירפ ךָאנ טָאה םיובנירג-ווָארָאדָאיפ
 ןיא ןביולג ןופ טיּבעג םענופ ןענעקייל סָאד רעבירא ןגָארט סָאװ ,עלא יד ךיז ןריּפורג ייז
 ,םזיטאנאפ ןוא סעדיסכ ןגעק קידנפמעק זא ,ןענאטשראפ ןבָאה ,(: קיטילָאּפ ןופ טיבעג
 ,גנוריגער רעד ןופ סענָאװאק יד וצ ןפערטוצ קיטַײצניײא ייז ןלעװ

 -רעבוג-לארענעג רעבאראסעב ןוא ןשיסָארָאװָאנ ןופ וויכרא ןיא רימ ןעניפעג יוזא
 רעקיזָאדרעד ןיא טַײקרַאלק עסיוװעג א ןַײרא טגָארט סָאװ ,טנעמוקָאד ןקיטכיוו א רָאטאנ
 -לארענעג ןקיטלָאמעד םוצ (שטַײד ןיא ןבירשעג) עשָאקאב א סמיוברעדעצ זיא סָאד .עגארפ
 ' .וּבעצָאק רָאטאנרעבוג

 ראפ סערוש עקידצערעכערעד יד טימ ןעמוק --םיא הע טבַײרש -- גאוו ךיא ביוא = |
 םוצ זא ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא סָאװ ,ראפרעד ןפָארטעג סע טָאה ,ץנעלעסקע רעַײא
 .,ריגאדער ךיא סָאװ ,ןעגנוטַײצ עדייּב יד ןיא זא ,רימ ףא טגָאלקעגנָא ןעמ טָאה ןרעיודאב
 רעד ךעלטנַײפ זיא סָאװ ,גנוטכיר א אב ךיז טלאה ןוא םזידיסכ םעד רעכעה ךיא לעטש
 ,גנורעלקפוא

 ראפ ליצ א ןרָאװעג ןגעווטסעדנופ ךיא ןיב ,ןעמעלא םעד ןיא קידלוש קידנעַײז טינ
 רעַײא ןופ גנוצישאב יד רָאנ ןעוועטאר ךימ ןָאק סע עכלעוו ןופ ,ןעגנוגלָאפראפ עשיגרענע
 ."ץנעלעסקע

 ,ךיז טפוראפ םיוּברעדעצ עכלעוו ףא ,ןטסנידראפ לטעצ א טנכערעגסיוא טייג רעטַײװ
 ,(3 רָאטאנרעבוג-לארענעג םענופ ףליה יד קידנטעב

 ךיוא זיא ,רעשיטאמעטסיס א ןעוועג זיא ןעמיוּברעדעצ ןגעק ףמאק רעקיזָאדרעד זא
 .ןעלקיטרא עקידרעטעּפש ענַײז ןופ ןעז וצ

 רעד ןופ גנוקרעמאב רעד ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,לעטש א ,לשָאמעל ,ןיא טָא
 :שטיווָאניבאר ןופ "ךיילג יוזא זיא רשפא, לקיטרא ןא וצ עיצקאדער

 .תוריסמ ענייז טימ עטרהעלקעגפיוא טשרמולכ לייהט ןא זנוא ןעכאמ ללאג לעיפיוו,
 ןיראוו ,לארשי ללכ ןופ גנוגידיײלַאב יד איוו ,דובכ רעזנוא יוזא טינ ןיוש זנְוֹא טראא סע
 ןעכלעוו ,ראטקאדער רעד :םהיא טּבײרש רעדָא טגאז עמ זא ...טסירק רעד טגאז סאו
 ..טסייגטייצ רעד טימ טהעג סָאװ ,שנעמ ןעטעדליבעג א רֹאפ ךילנהעוװעג טלאה עמ
 1 "ןעדוי עטוג טימ םידיסח טגידייהטראפ ןוא סומזיטאנאפ ןעד טציטשרעטנוא

 טכעלטנפעראפ טָאה יָאװָארָאב .ש:סָאװ ,טנעמיקָאד א ףא ןפוראפ ךיוא ךיז ןענָאק רימ -
 | .(242--241 .זיז) טעברא רעטנָאמרעד רעִירפ ןַײז ןיא

 טרירפישעד ,רָאי 1861 ףָאס וצ סעכַײש א סעמע ןיוש טָאה סָאװ ,טנעמוקָאד ועד טָא
 עלָאר-טּפױה יד טליּפשעג קעפַאס ןָא טָאה סָאװ ,םעד ןופ ןעמָאנ םעד יונעג ןיוש זדנוא
 .ןעמיוּברעדעצ ןגעק ףמאק םעניא

 סיוא טלָאמ סָאװ ,עפוג "מ"וק, םעניא טנעמוקַאד ןקיטכיוו א רימ ןבָאה ,סנטצעל
 עּפורג רעד ןוא ןעמיוברעדעצ ןשיװצ ןשינעטלעהראפ עקיטלמעד יד ןופ בעוװעג ןצנאג םעד
 םאגאה ."מ"וק, םעניא ייז ןגעק לקיטרא-טייל רעפראש א סמיוּברעדעצ זיא סָאד .ןטסיליהינ

 ' ,15 .ז ,1867 ,סעדָא ,"םיתמה לֵא שרוד, ,ךרענרעל .י .י (
 ,דארגנינעל ."קמק. 2{טוסמ , ךובלמאז ןיא *110806 0 1608606, יָאװָארָאב .ש ןופ לקיטרא םעד א 4

 ,22 .,םֹונ ןעיניא ,6 ,ראטאנרעבוג-לארענעג רעבאראסעב ןֹוא ןשיסָארָאװָאנ ןופ וויכרא (3

 .178 .ז ,1867 "מ"וק, (4



 ט
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 -עטניא רעזדנוא טינ רעבָא סע טרענימ ,רָאי 1868 בייהנָא םוצ ןיוש ךיז טיצאב לקיטרא רעד
 סעטאטיצ ערעסערג ןעגנערב וצ קיטיינ ראפ ןעניפעג רימ .טנעמוקַאד ןקיזָאדמעד וצ סער
 .לקיטרא ןקיזָאדמעד ןופ

 עֿפריװראפ עקראטש יד - רָאטקאדער רעד טבַײרש -- ןעהעטשסיוא טינ ןענָאק רימ,
 יד ףיוא םלוע םעד םאזקרעמפיוא טינ ןעכאמ רימ סאוו ראפ ,ןעשנעמ ערעסעב לייהט ןופ
 רהעז ןעננאק סאו טײ; עגנוי איד ,ןעממוקעגפורא טנייה ןינעז סאוו ,סרעלטעב ענדאמיינ
 עללא וצ ךיז ןעזאל ,סילעגאשטש יװ ןא ךיז ןעוהט ןוא ךיז ןעסאפ ןוע ,ןעװעראה .דנוזעג
 ןיא ךילטכענ-טכאנ תיב-ילעב רעכילטנעדרא ןייא יװ טשינ רעכיג ךיז ןעוועלאשז ,םיגונעת
 לייו ,ןובשח ןעדמערפ ףױא ץלא ןוא טסולג ץראה רעיײז סאוו המודכו ןייג וצ רעטאעהט
 רעד וצ ריהט ןייא ןופ רעזיה יד ןיא םוא ןעהעג ןוא םירבחמ ןעמאנ א ךיז ןעביג ײז
 ןוא שיסור רעדָא שידוי ,שדוק-ןושל ךילטעלב עכילטע-סיטאמש ערעײז טימ רערעדנ;ג
 ...דלעג סיוא ןערראנ

 טימ לעקאווטיל טיסאּפעג ץרעק א :םינמס יד ןיא ןעננאקרעד רהיא טעװ בחמ ןייא
 ליעפעטראפ א םורא רעד רעטנוא טגָארט רע .םינפ טדיישרעפ א ןוא ליזענ טפראשרעפ א
 זיא רע זא ,ןײלא ךיז ףא טגאז ןוא שירעטיװקסאמ-שיווטיל טדער ,קינװאנישט א יו
 זא ןוא "ענװָאק, טָאטש עקסנרעבוג עשיסור ןייא ךאנ טסייה רע ראנ ,ענרעב ןופ לוגלג א
 .ךָאנ ךיז רע טגניד לכיב (! עטאוויחרפ קידרורצ ןַײז ראפ לעברעק טכייל א םיא טיג עמ

 ליומ סאד ןעפפא טלאה ןוא ּפָאק םעד ןעסיררעפ רעכעה לעסיֵב א זיא רעטייווצ רעד
 ,ליטרעוו עשידוי סאד ןיוש ךאד טסייו רהיא .דראבנעקקאב רעדנאלב א טימ םת א יװ
 "ראאנ-רהעל, טסייה לעגנוי א זא טניײה ,טרהעקראפ דארג לאמ לייהט ןעטיידעב ןעמענ זא
 רע טאה טסנאז לייװ ,ּבילוצ ןעמאנ םעד ראנ ןעטנערעלעג ןייא ראפ סיוא ךיז טיג ןוא
 טשינ טרעדניה סאד .טקעטש םהיא ןיא סאוו ןייז רעשמ ךייא ריא טנאק ,טנרעלעג טשינ
 טכאמ ןעמ .שיסור ןוא שידוי ,שדוק ןושל :תונושל 23 ףיוא רבחמ ענדאלפ א ןייז וצ
 הסנרפ יד ןוא לעכיב א ראפ סעיצראפ 2 ףיֹוא יבא ךילטע/ב עכילטע ,הרוחס עלעוולאוו
 ."..טינ השעמ ןייק ראג טהעג

 "ןעשנעמ עכילטנדרָא  עלא וצ גנונערָאװ א טימ רעבאכעמ רעד טקידנע לקיטרא םעד
 ןוא ןבַײרש וצ ןרעהפוא יײז םירבאכעמ יד ןלעװ ,ךעלכיב עכלעזא ןעמענָא טינ ןלָאז ייז
 ,(6 ןקורד וצ

 ראפ ןענעכעראפ ךעלקריוו םיא טעװ גנוריגער יד זא ,טאהעג עריומ טָאה םיוברעדעצ :
 ןרעטסעפ א ןפורעגסיורא טָאה סָאד ןוא ,סעדיסכ עייגענעב עיניל עכייוו וצ ןַײז דניז א
 ."מ"וק , םענופ גנוטכיר רעד ןיא ןָאט

 ןשיליּפ, ןַײז "מ'וק, ןיא ןקורד וצ ןּבױהעגנָא יקצעניל טָאה טַײצ רעד ןיא טָא
 -עגנָא יו ןעוװעג טַײצ רענעי ןיא ןָאטעילעפ רעקיזָאדרעד זיא ןעמיוברעדעצ ראפ ."לגנִיי
 ,עינאּפמאק רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא םיוברעדעצ טָאה 1868--1867 ןרָאי יד ןיא .,ןטסָאמ
 טַײקיטעט עוויסנעטניא רעקינײװ רעמ א טלקיװטנא .ןרָאװעג טריפעג םיא ןגעק זיא סָאװ
 -סיורא טנָאקעג טָאה םיוברעדעצ ןכלעוו ףא ,קרעװ-טּפױה סָאד רעבָא .(: טיבעג םעד ףא

 .(1867 ,סעדא) "םיחרּפ רורצ, לטיט ןרעטנוא (ןעמיוברעדעצ) םיא ףא טעלפמאּפ ןקידנסַײב סרענוװָאק טניימעג (1
 ,16 .םונ ,1898 ,"מיוק, (2
 רתכ, ןַײז ןבענעגסיורא רָאי 1867 ןיא םיוכרעדעצ טָאה "מ'וק, ןיא ןענָאטעילעּפ ייר רעצנאג א רעסיוא (3

 רע טָאה רָאי 1868 ןיא .ןטַיזעי יד ןוא םידיסכ יד ןשיװצ לעלאראּפ א ךרוד טרָאד רע טריפ ּױװצגרע ."הנוהכ
 ,עלעכיב סָאד ,וװעגא ."טלאהרעטנּוא רעשידיסכ רעד, סנאמטערב ליטָאמ "מ"וק, םוצ עגאלַײב א יװ ןּבעגעגסיורא
 -סערָאק ייוװצ ךָאנ ןענופעג ךיא בָאה "מ"וק, ןיא .טנָאמרעד טינ ץעגרע ןיא ןרעװ ,ןוֿפרעד רעבאכעמ רעד ךיוא יו
 .טרעוו ןייק עלעכיב סָאד טָאה טקנוּפדנאטש ןשירעלטסניק םענופ ,(40 ,מונ ,1867 ,30 .מונ ,1866) םיא ןופ ןצנעדנָאּפ
 טערט'ס ּוװ ,ןדיי עטוג ערעיײז ןופ סעָאלפינעװ םיסינ ןלייצרעד סָאװ ,םידיסכ ןופ ךערּפשעג א רָאפ טלעטש סע
 עמָארקאה ענעלָאװשעג א ,ךעלנייוועג יװ ,ךיוא טָאה עלעכיב עקיזָאדסָאד .טַײקטבערגראפ ןוא סעִיװצ רעייז סיורא ךיוא
 ףא ךיז טיצ ןוא ןטַײצ סעניװָא םָאהָארװװא ןופ ךעסונ ןכעלנייוועג ןַײז ןיא ןָא ךיז טבייה סָאװ ,ןעמיוברעדעצ ןופ
 זנוא ףױא ןינעז םידיסח עשירראנ סאוו טשינ ןעקֹוק רימ, :ןטרָאד רע טבַײרש שרעדנא ןשיװצ .ךעלטַײז 13 עצנאג
 -עגפיוא טגאזעגסנייטש םיא ןא ךיז ןפור סאוו איד רעטנוא ןעשנעמ-רקפה סאוו סיוראד טשינ ךיז ןעכאמ רימ ,זגורב
 ןעגעווטרעייז ןופ ,םידיסח יד טימ םיקירצ יד ךַאנ ןעניוש רימ זא ,ןעיירש ,טינ ךיוא יז ןעניוש רימ לייוו עטרעלק
 ףא ךיז ןעִיצאב סערוש יד זא ,רָאלק ."הנומא ןופ דוסי םוצ זיב ןעבארג רעפעיט טעה ןוא ןילדיז ראנ ןעמ ףראד
 .ןטסיליה-נ

 ןוֿפ ןעז וצ זיא ,עריומ סעמכאמ רָאנ "מ'וק ,, םענופ גנוטכיר יד ןוא ןָאט םעד ןטיבעג טָאה םיוברעדעצ זא
 ?"ד"מימ-ןךעשאלאש רעאססעדא ןופ ריסח רעשילױּפ א, םענייא ןופ לקיטרא ןא ןופ לעטש ַאזא

 ,סנוא ןייא טנעז ריא ,ןוהט וצ ביֹוחמ סע טנעז רהיא ןכב :ןיזעװעג תֹוכז דמלמ ןייא ףיוא ןעבאה .לייהט,
 טימ טלאה ריא זא ,ןירסמ ןעהעג סאוו ,רעמינפ תוזע ,םיצקש עסיורג עטרהעלקעגפיוא יד ןעשיווצ טאה רהיא לייוו
 ֶּו .(12 .מונ ,1868 ,"מ'וק,) .?םידיסח
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 עשיליוּפ סָאד ךיז טיײטשראפ ,ןעװעג זיא ,רענגעק ןַײז ןגעק ךיז קידנקידייטראפ ,ןרָאפ
 ,"לגניי

 ףראד ,טַײצ רענעי ןופ "מ"וק, ןופ עטכישעג רעד ןיא סרוקסקע םעד קידנקידנעראפ
 :ןבעגוצ ןעמ

 ןבירשעגנָא טָאה יקצעניל זא ,ןעניימ וצ שלאפ ןעוועג ,ךיז טייטשראפ ,טלָאװ סע |
 טינ שירָאטסיה ןעװעג טלָאװ סָאד .גנולעטשאב סמיוברעדעצ טול "לגנִיי עשילוּפ סָאד,
 סָאד" זא ,רָאװעג רימ ןרעװ "יקצעניל לאוי קחצי רפוסה תודלות רוציק , ןוֿפ .קיטכיר
 יד ןא ,קעפָאס םוש ןָא .רָאי 1866 ןיא ןבַײרש ןבױהעגנָא יקצעניל טָאה "לגניי עשילוּפ
 עניס ןוא סאה ןופ ןעמוקאב יקצעניל טָאה "לגנִיי עשילוּפ סָאד, ןבַײרש וצ גנוגערנָא
 -עגסיוא טַײצ רענעי וצ ןיוש לײט א אב טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,סעקוואיפ-קלָאֿפ יד וצ
 םעד ןיא זא ,ןבָאה ןעניז ןיא ,ךיז טייטשראפ ,ןעמ ףראד ַײברעד .ןטכיש-קלָאפ עטרעטכינ
 -ײװנָא ךאסא ןופ ןסייו רימ .טנעמָאמ רעשיפארגָאיבַאטװא רעסיוועג א ןאראפ זיִא קרעו
 רעּבָא זיא סע .טנגוי ןַײז ןיַא םיריסכ ןופ ןטילעגנָא ךאסא ךיז טָאה יקצעניל זא ,ןעגנוז
 סמיוברעדעצ ףא טקוקעג טינ ,זיא סע עכלעװ אֹּב ,ןדנאטשמוא יד ףא ןזַײװּוצנָא ַײדעק
 ןופ קורדסיוא רעטספראש רעד רוטארעטיל רעד ןיא ןרָאװעג ךעלגעמ ,קיטילָאּפ-םעלָאש
 ,"לגניי עשילוּפ סָאד ,-- סעדיסכ ןגעק ףמאק

 ילגַנָיי עְשיִליוּפ סָאד , ןרָאװעג ןעמונעגפוא זיא יוזא יו 3
 -ירבָאב ןופ ץנעדנָאּפסערָאק א ןיא רימ ןענעייל 277 .ז רָאי 1867 ןראפ "מ"וק, ןיא

 :סערוש עכעלטע עקידנגלָאפ קסבעטיוומ ירבעה םהרבא - תוילגרמ .א םענייא ןופ ץעינ
 -עגראפ סיורג טימ עלא ןענעייל ,"לעגנוי עשיליוּפ סאד ,, סרעדנאזעּב ,סנאטעילעפ יד,

 יו ןעסייוו לעיפ ביוא ,קפוסמ רהעז ןיב ךיא ,ןעגאז ךיא זומ קיטכירפיוא שטאח .ןעגינ
 סאד ראנ .השעמ-אבב א ןענײל ,עקוואבאז א טושפ ןיא לײהט ראפ .טלעיצ סאד ןיהא
 ."ןעלהיפ וצ ןא ןעמ טביוה לעסיב א .טשינ ץלא טעדאש

 ,גלָאפרעד םעד ןופ סורג רעטשרע רעד םינָאּפא ןַײז לָאז ץנעדנָאּפסערָאק עקיזָאדיד טָא
 : .טַײצ רענעי ןיא טאהעג טָאה "לגנִיי עשילױּפ סָאד, סָאװ

 ,םענופ גלָאפרעד םעד ןטסעמ וצ שילאקיזיר ךָאנ ןעװעג ,ךיז טייטשראפ ,טלָאװ סע -
 טדער ָאד זא ,טסעומש רעװ ,ץנעדנַאּפסערָאק רעקיזָאדרעד טיֹול רָאנ "לגנִיי ןשיליוּפ,
 ."עקוואבאז, א ףא יװ זיולב קרעװ םעד ףא טקוקעג ןבָאה לייט א זא ,םעד ןגעװ ךָאנ ךיז
 טלָאװ רעטעּפש ןיפ ןצנעדנַאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרא ענעדיישראפ ןיא זא ,קעפָאס םוש ןָא
 םענופ גלָאפרעד םעד ןריזירעטקאראכ ןלָאז סָאװ ,ןלעטש ךאסא ןעניפעג טנעקעג ךָאנ ןעמ
 ךאסא רעטנוא ןכַײרטש סָאװ ,ןסורג עקיטכיו ערעדנא רעבָא ןבָאה רימ ."לגנִיי ןשיליוּפ,
 .טַײצ רענעי ןיא קרעװ םעד ןופ גנוקריוו יד רעטעליוב

 ןזיב קידנטראוו טינ זא ,םעליוא םאב ןעמונעגסיוא יוזא טָאה "לגנַיי עשיליוּפ סָאד,
 ןיא קרעװ סָאד ןבעגסיורא ןטָארטעגוצ עיצקאדער יד זיא ,ליט ןטייװצ םעד ןקורדּפָא
 | : ,(! עמרָאפ-ךוב

 -רעדעצ טלייצרעד "לגניי ןשיליוּפ , ןופ עבאגסיוא רעטשרע רעד וצ עמָאדקאה ןַײז ןיא
 םידיסכ עליפא זא ,ןָא טזַײװ רע .קרעוװ םעד ןוֿפ טַײקטײרּפשראפ רעסיורג רעד ןגעװ םִיֹוּב
 שטָאכ, ,"לגנִיי עשיליוּפ סָאד , ןענעייל ןגינעגראפ טימ ןוא גנוטַײצ יד ןכוז ךָאװ עדעי ןגעלפ
 : 3 "רענייב יד רעבַײרש םעד ןטלַאשראפ ןבָאה יז

 ,רעבעװ .פ ןופ ליב ןטנאקאבמוא טציא זיב א ףא ןפוראפ ךיוא ךיז ןענָאק רימ = }
 61566ז/ח06-, טסייה לכיב סָאד .יָאװָארָאב .ש טכוזעגפוא גנאל טינ טָאה סע ןכלעװ

 "לגניי ןשיליױּפ , ןופ עבאגסיוא עטשרע יד זא ,"ןָאקיסקעל , ןַײז ןיא טנכייצראפ קיטכיר טָאה ןעזיײר .ז (4
 -וצנָא קיטיינ רעבָא זיא סע ,(לטעלבראש ןפא ןבעגעגנָא זיא סע יװ ,1868 ןיא טינ ןוא) 1869 ןיא ןענישרעד זיא
 יה .ד ,רָאי 1868 ּבײהנָא ךָאנ קרעװ סָאד ןבעגסױרַא םוצ ןטָארטעגוצ עיצקאדער יד זיא שיטקאפ זא ,םעד ףא ןוַײװ
 טקיטעּפשראפ טָאה יקצעניל סָאװ ,םעד בילוצ .לייט רעטשרע רעד "מ"וק, ןיא טקורדעגּפָא ךיז טָאה סע יװ ,ףעקייט
 ןיא ןעגנודלעמ ןעניפעג רימ עכלעוו ןגעוו ,סעביס עשינכעט ַײר א בילוצ ךיוא ןוא לייט ןטיײװצ םעד ןקישוצ ןטימ
 .רָאי ייווצ עצנאג ףא טאמיק ןגיוצראפ ךאז יד ךיז טָאה ,"מ"רק-

 יד ךיא ןכייצראפ ,ײלגנִיי ןשילױּפ  םעד ףא ןריגאער ןגעלפ רענעייל לייט יװ ,קיטסירעטקאראכ רעד וצ (2
 ; גנוקרעמאב עקידנגלָאפ

 ,גרעבמעל) "לגנִיי ןשילױּפ, ןופ ענאגסיוא רערעטלע ןא ןופ ראילּפמעזקע ןא סושער| ןַײמ ןיא בָאה ךיא
 ףא סרעדנוזאב ,ךעלטַײז ךאסא ףא זיא לכיב סָאד ,טנעה עשידיסּכ ןיא ןענאטשעגנַײא ,קיטנָאק ,זיא רעכלעוו ,5
 ,רזממ , :ײז ןופ ענייא זיא טָא ...סערדא סיקצעניל ףא ןטפירשפוא עוואקישט טימ טלטייווקעגסיוא ,ערעבראה יד
 ,' ...ד סנבער ןראפ ןועוװ וטסלָאז הרפכ איד

 13 : .5 דנאב ,טפירשטַײצ
 קד
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 .רָאי 1872 ןיא קיצפייל ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסירא זיא ןוַא 'זטמפסת 2035 ט 06
 ,ךעלאג רעשישטַײד א ןיילא ,רעּבעװ .זָאירוק ןקידריװקרעמ א ךיז טימ רָאפ טלעטש סע
 עזַײר ןַײז ןיא טָאה ,טַײקשידִיי ןוא ןדִיי וצ עיטאּפמיס ,קיטנָאק ,ןזיוועגסיורא טָאה סָאװ
 .טָאה סָאװ ,"לגנִיי ןשיליוּפ , ןטימ טריסערעטניראפ סרעדנוזאב ךיז דנאלסור-םערָאד רעביא
 י סָאװ ,עלָאר רעקיטלאוג רעד ףא ּפָא ךיז טלעטש רע .גלָאפרעד ןלאסָאלַאק א טאהעג
 -ָאטרָא ןופ טעטירָאטויא םעד ןסַײרעטנוא ןופ ןעניז ןיא "לגניי עשיליוּפ סָאד, טליּפש עס
 .גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןשיװצ טַײקכעלטלעװ ןטיירּפשראפ ןוא גנודליב רעשיסקָאד
 ןיא טגנערב רע ּוװ ,עגאלַײּב א לכיב ןופ ףָאס ןיא ןבעג קיטינ ראפ ןענופעג טָאה רע
 .(1 "לגנִיי ןשיליוּפ , ןופ לטיּפאק א עיצּפירקסנארט רעשינייטאל

 ןגעוו ןעניפעג רַימ סָאװ ,סערוש עקיטכיוו עקינייא יד ןענָאמרעד וצ ךיוא זיא סע
 .רָאטקעּפס עכדרָאמ אב "לגנִיי ןשילוּפ , םענופ גנוקריוו רעד

 עכלעוו ,טנאוו ענרעזַײא יד ןכָארבעג ךעלדנע (ןבָאה) ךעלכיב-עלַאקסאה רָאּפ א ...,
 -יֵל .י .י ןעוועג זיא עטשרע סָאד ..."עלָאקסאה, רעד ןופ "םזיטאנאפ, םעד טלײטענּפָא טָאה
 טימ טנעײלראפ ךיז טָאה ,טלא ןוא גנוי ,טלעװ עשידיסכ יד ."לגנִיי רעשילױּפ , סיקצענ
 טָאה עמ רעבָא ,סעלָאלק עטיוט טימ ןטלָאשעג רעבאכעמ םעד ןבָאה עלא .לכיב ןקיזָאדמעד
 טָאה - ךיוא עבער רעד רעשפע ,טסיײוװ רעװ -- ןפיוה עשיבער ןיא עליפא .טנעיילעג םיא
 עטיוט טימ ןטלָאשעג ןעמ טָאה ָאד ךיוא ."לגנִיי ןשיליוּפ  סעקצעניל ןיא טקוקעגנַײרא ןעמ
 ןעמ טָאה טנעײלעג רַאנ ,ןעמענ עטסעִימ יד טימ ןפורעגנָא ןוא רעבאכעמ םעד סעלָאלק
 טוומעג סע טָאה עמ .לכיב ןקיזַאדמעד ןופ ןסַײרוצּפָא ךיז ןעוװעג רעוװש זיא סע !םיא
 טימ סָאד זיא ,"לגניי עשיליוּפ סָאד, ןעמוקאב רעניא טָאה .ףָאס םוצ ויב ןענעיילרעביא
 לכיב סָאד טָאה ןכָאװ עכעלטע ןיא זא ,יוזא .טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעגרעביא סעלָאלק
 .ךעלקיטש ןלאפעג זיא סע רעכלעוו ןופ ,עניכט ענעסירעצ עטלא סעּבָאב רעד יװ ,ןעזעגסיוא
 רעװ ,ענעדִיי ןייק ןוא דִי ןײק ןעװעג טשינ זיא עילָאדַאּפ ןיא ןוא ענַײרקוא ץנאג ןיא
 ןבָאה װָארסָאד .טנעיילעגרעּביא ןבָאה טשינ לכיב עקיזָאדסָאד ןלָאז סָאװ ,גראווגנוי טסעומש
 קראטש סע טָאה ליפ ףא רָאנ ,ןפרַאװעגקעװא סע ןענעיילרעביא ןכָאנ גנוטכאראפ טימ
 ןרָאװעג ןענַײז עכנאמ .םידיסכ ןופ ןסירעגּפָא ליטשרעדניא ךיז ןּבָאה ייז ןוא טקריװעג
 םידיסכ יד טימ ןוא ןרעטלע ערע טימ עמָאכלימ א טריפעג ןוא םיסרָאקיּפא ענעּפָא
 .(14 .ז ,192) עשראוו ,לייט רעטייווצ ."ןבעל ןַײמ , ,רָאטקעּפס .מ) ."לאלכיב

 רעקילדנעצ יד סעדייא ןגָאז "לגנִיי ןשיליּפ , םענופ גלַאפרעד ןקידרעטַײװ םעד ןגעוו
 סא טָאה קרעװ עקיזָאדסָאד סָאװ ,סעבאגסיוא עטרירטסיגער טינ ןוא עטרירטסיגער
 : ,(0 ןטלאהעג

 .גנולייטימ רעכעלטנַײרפ רעד ראפ יָאװָאראב 'כ םעד קנאָד א סױא ָאד קירד ךיא (
 ןטלאהעגסיוא ?לגנַיי עשיליוּפ סָאד, טָאה ןרָאי רעק-70 יד ןופ ךעשעמ ןיא זא ,טנכייצראפ טָאה ןעזייר .ז (ט

 ?"ןבשזעכ, ןקניניילק א ןכאמ ךיז טזָאל סע .ןבירטעגרעביא ןַײז וצ טינ טנַײש עידעי יד טָא .סעגאלפוא 20 רעשפע
 -סיוא יד טמוק םעדכָאנ .רָאי 1867 ןראֿפ "מ"וק, םעניא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,לײט רעטשרע רעד טשרעוצ
  רפס, סװָאלָאקָאס ןיא עבלעזסָאד) ?יקצעניל לאוי קחצי רפוסה יח תודלות רוציק, ןַײז ןיא .רָאי 1869 ןופ עבאג
 רעד ןיא .,ָאמ ןביז "לגנִיי עשילוּפ סָאד  טקורדעגרעביא ןעמ טָאה גרעבמעל ןיא זא ,ןָא יקצעניל טזַײװ ("ןורכזה
 עוויינגיב , טקורדעג טָאה גרעבמעל סָאװ ,סעּבאגסיוא 10 ןיוש רע טנכייצראפ יילֵגבָלל עשידיסכ סָאד  עבאגסיוא

 יר טמֹוק טצעלוצ ,רָאי 1909 ןיא ןוא רָאי 1897 ןיא :לָאמ ייוצ ןענישרעד זיא ?לגנִיי עצ ידיסכ סָאד, ."עלייזגוא
 לַײװ ,ץלא טינ ךָאנ זיא סָאד .סעבאגסיוא 15 ןופ ןָאלעמַײק א רימ ןבָאה .רָאי 1921 ןופ עבאגסיוא רעניװ עטצעל
 .עקירעמא ןיא טקורדעגרעביא ךיוא ןעמ טָאה ?לגנִיי עשילױּפ סָאד,

 .רעבעגסיורא רעגרעבמעל יד טימ ןפמעק טגעלפ יקצעניל יו ,ןענעכייצראפ וצ טנאסערעטניא זיא סע ,וועגא

 ןיא ,ןסעלעכענ ַײברעד טנָאמרעד רע .ןעמארג ןיא ייז וצ ךיז רע טעדנעוו ,"ףסכ ןיא האי ןופ חול טלעװ, םעניא

 :סעבאגסיוא עשעוויינעג ףא ?עללָאּפָאנָאמ , יד ןענאטשעגנַײא זיא סע טנאה סעמעוו

 ,םימחר ךיא טעב סילעחענ ןרעה ןוא
 םורפ ןוא טוג ראָג ןערעװ רעסעב ןיוש לָאז רע
 -- רעכיב עדמערפ ןעקקורד ןרעהפיוא לָאז ןוא
 ,רעכיז ןייז יאדוא רע געמ טינ אלא
 ןָאקאז םנוּפ עצטיטש רעד טימ םירבחמ עללא רימ זַא
 ,ןאק עמ ראנ טי איוו ן'פדור םיא ןילעוו
 טיורב רעזנוא ןיז אלראפ איידעב ןילעוװ רימ
 ."טריוט ןיא זיב םהיא טימ ןעדאל ךיז ןוא

 .(1883 ,סעדָא ,עבאגסיוא רעטייווצ רעד טול טריטיצ)

 ןרָאװעג טקורדעגּפָא ?לגנִיי עשיליוּפ סָאד , זיא *0216חתוא 1082, ןיא זא ,ןענָאמרעד וצ ךיוא זיא סע
 .שיליוּפ ןיא רָאי 1888 ןיא
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 -עטניא רָאֹּפ א ןופ ןעז וצ ךיוא זיא ןקריוװ טנָאקעג טָאה עקאטא סעקצעניל טַײװ יו
 -יֿפָא ןא זיא רעטשרע רעד .וויכרא ןַײז ןיא טיהראפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד עטנאסער
 ןיא ,(לעַארסַיצערע ןיא) עירעווט טָאטש רעד ןופ לעליוק רענילָאװ םענופ ווירב רעלעִיצ
 -ץערע יד רעביא םינומעמ-םיכצָאר עַײנ יד ףא ךיז ןגָאלקאב "ריעה יבוט העבש, יד ןכלעוו
 ענַײז ףא ןעלגילפ ענַײז ןטיירּפשראפ לָאז רע, ןעקצעניל םימכאר ןטעב ןוא ןטלעג-לעַארטַיי
 יד ןקעוװרעד רע לָאז ,ןזדלעפ ייז ןפאלקעצ רעמאה יװ סָאװ ,דייר ענַײז טימ ןוא ,רעדירּב
 ,אנא,) ."םִיָאשער עקיזָאדיד ןגעק ןלעטש ךיז ןלָאז ייז זא ,לעָארסַיי יינב ונייכא ןופ רעצרעה
 עלס וצצופי שיטפכ רשא וירבדבו םוקמה ינבא תרהט םיקבוחה ויחא לע ויפנכ אנ שורפי
 .("םהה םיעשרה דגנ ץרפּב ודמעי יכ י'ּבחא בל תא ררועי

 ןבַײרשאב וצ עשָאקאב א טימ ןוא טלאהניא ןכעלנע ןא טימ טנעמוקָאד רעטייווצ רעד
 ."אירבט ק"היעד ץ"ומו ד"באר ןהאמלוקאפ ןועמש-םייח, ןופ טעמסאכעג זיא ךאז יד

 ןופ קיטסירעטקאראכ רעד וצ טנאסערעטניא רעייז ןענַײז ןטנעמוקָאד עקיזָאדיד טָא
 ,"קישטנאק, א ראפ טמעשעג טָאה יקצעניל זא ,קיטנָאק !זיא ייז ןופ .טַײקרעלוּפָאּפ סעקצעניל
 ."שעדיוק-יילק , ךיוא ןעמוקעגנָא קאכדאהסאש ןיא ןענַײז'ס ןכלעוו וצ

 רָאנ ,טרעוו ןשירעלטסניק ןַײז טול טינ "לגניי עשיליוּפ סָאד, ןצאש ןלעװ רימ ביוא
 סָאװ ,גנוקריו רעד טױ/ ,רענעייל םאב ןפורעגסיורא טָאה סע סָאװ ,סערעטניא םעד טול
 ץנערוקנָאק זיא טינ רעכלעוו רעסיוא ןבַײלב קעּפָאס ןָא סע טעװ ,םיא ףא טאהעג טָאה סע
 .בעגעג זיא סע ןעװ טָאה רוטארעטיל עשידִיי יד סָאװ ,קרעוו עטסעב יד טימ עליפא

 ליפיוזא וצ ןעוועג עכיוז טינ טָאה שידִיי ףא קרעװ ןייק זא ,ןגָאז טַײקרעכיז טימ ןָאק עמ -
 ,(6"?גניי עשיליוּפ סָאד , יו ,סעבאגסיוא עקידנאנאכרוד

 .רָאטקאדער ןַײז ןוא ײלגנִיי ןשילוּפ , םענופ רעבאכעמ רעד 4
 געוו רערעטַײװ סעקצעניל

 טגָאמראפ ,"ייזומ-עלעדנעמ, רעסעדָא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,וויכרא-יקצעניל רעד
 סעכַײש א ןבָאה סָאװ ,(שַייירבעה ןיא) ןעמיוברעדעצ ןופ ווירב עטנאסערעטניא עקיניײא
 טינ זדנוא ראפ סערעטניא ןא ןבָאה ווירב עקיזָאדיד ."לגנִיי ןשיליּפ, םענופ דָאֵירעּפ םֹוצ
 ןשיװצ ןעגנויצאב יד ןגעוו עטכישעג לטעלב ןסעגראפ א ףוא ןלעטש ייז סָאװ ,ראפױעד רָאנ
 ןגעװ טקעריד ןגָאז וצ סעּפע ךיוא ןבָאה ייז -- ,טַײצ רענעי ןיא ןעמיוברעדעצ ןוא ןעקצעניל
 ,טָאה יקצעניל רעכלעוו טימ ,טַײקנסָאלשטנא רעד ןגעוו ןדנוא ןלייצרעד ןוא "לגנִיי ןשיליופ,
 סענָאשקא רעטסערג רעד טימ טצעזעגרָאפ ,ןעגנוקריוו עדמערפ ךיז קידנבעגרעטנוא טינ
 .שינרעטצניפ-קלָאפ רעד ןגעק ףמאק םעד עיגרענע ןוא

 ָאד ןעניפעג רימ .רָאי 1868 לארוועפ ןט-27 םעד טריטאד זיא ווירּב רעטשרע רעד
 ןקורד וצ גָאלשרָאפ ןַײז ףא ןעקצעניל טלעטשעג טָאה םיוברעדעצ סָאװ ,ןעגנוגנידאב יד
 .טאמרָאפ-ךוב ןיא * ,גניי עשילױּפ סָאד,

 עצורעמ ךיא ןיב-- םיא רע טבַײרש -- "לגנִיי עשיליוּפ סָאד , לקיטרא ןַײד ןגעוו ןוא,
 ,ײנט א טימ רָאנ ...ךעלכיּב ערעדנוזאב ןיא ןקורד וצ םיא עשָאקאב רעקידרעירפ ןַײד ףא
 -סיוא רימ טעװ םיא ןָא לַײװ ,לייט ןטייווצ םעד ןקישוצוצ רימ ןיײגנַײא טסעװ וד ביוא
 ,סָאד ןקוקכרוד עכריט יד ךיז ףא ןעמענ ךיא לעװ טלמעד ןוא ,ןרעזאכרעביא ךיז ןעמוק
 לסיבא סָאד רעקירעד ןוא םיניועמ םעד ףא ןזיװעגנָא ןבָאה סע סָאװ ,סָאד ןטכיראפ
 ןוא רעדעפ ןַײד ןופ סיורא זַײװנטַײצ ךיז ןּפאכ סָאװ ,ןקורדסיוא עטקערַאק טינ ןופ ןקיניײר
 ןוא ("תונידע םישנ? ארזל ויה רשא,) ןעיורפ עלעדייא ראפ ערקירּפ ןרָאװעג ןענַײז סָאװ
 ךיוא סָאד לעװ ךיא .('םידרח ףא ולעה,) עקיטכרָאּפטָאג ןופ ןרָאצ םעד טכארבעגפוא ןּבָאה
 "...ןעלטיּפאק ןיא ןלעטשסיוא

 ןעמונעגרָאפ ךיז םיוברעדעצ טָאה ,טנעמוקָאד ןקיזָאדמעד ןופ ןעז וצ זיא סע יו
 -עטקאראכ סרעדנוזאב ָאד זיא סע .ןעגנורעדנע לסיב שּפיה א דאיוואסק םעד ןיא ןכאמ
 -כרָאפטָאג ןופ ןרָאצ םעד  ןעגנערבפוא טינ עלילָאכ עריומ יד ןעמיוברעדעצ ראפ שיטסיר
 .םיוברעדעצ טכאמעג טָאה ןעלטיּפאק ףא גנולייטעצ יד ןא ,טנאסערעטניא ךיוא זיא סע ."עקיט

 ,ןעגנאגעגנַײא ףורעד זיא ,ןרעװ וצ טריזיראילוּפָאּפ טיירב טראגעג טָאה סָאװ ,יקצעניל
 .קרעװ םעד ןיא טעװװעטאבעלאבעג לסיב שפיה א ,קיטנַאק ,טָאה טנאה סמיוּברעדעצ ןוא

 ,ןיילא םיוברעדעצ זדנוא טלייצרעד םעד ןגעוו

 .יעָי צק א דע ר 4201 .ז ,רעטכָאס סעקצעניל ןופ סעניורכיז יד רעטַײוװ ךיוא עז (1
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 :סערוש עכעלטע עקידנגלָאפ רימ ןענעייל 257 לטַײז ףא רָאי 1868 ןראפ "מ"וק, ןיא
 לָאמ א ךָאנ (ןעמאזוצ ןלייט עדייב .ה .ד ,"לגניי עשילױּפ,) עצנאג סאד ןיבאה רימ,

 .!"טלייטעגנייא ?עטיפאק ןיא ןוא .טצעזעגוצ סעלעיפ ןוא טרעבייזעג ,טעטייבראעב
 "לגניי ןשילױּפ , ןיא ןגָארטעגנַײרא טָאה םיוברעדעצ סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןגעוו

 ןיא טקורדעגּפָא) "לעגנוי ןשיליוּפ ןרעביא ךערּפשעג , םעניא .ןיילא יקצעניל ךיוא טבַײרש
 -רטשענוצ םיא טָאה םיוברעדעצ וא ,ןָא רע טזַײװ ("ףסכ ןיא רהאי ןופ חול-טלעוו, ןַײז
 :ךעלטַײז 20--15 א טעװעק

 -רעדעצ) רע טאה עזארפ רעדעי ןיא טעמכ-- רע טבַײרש -- הֹרוש רעדעי ןיא טעמכ,
 ,ץטאז ןעדעי טרהעקעגרעּביא יוזא טאה ןיא תואצמה ענירג ענייז טקורעגניירא ץלא (םיוב
 .(? "ץטכעלש ןופ ץטוג סאד ןעוועקארבוצסיורא רעװש ראג ןיוש ןיא סע זא

 רָאװעג רימ ןרעװ "לגנִיי עשידיסכ סָאד , עּבאגסיוא רעד וצ עמָאדקאה סעקצעניל ןופ
 ךױא רעבָא טָאה סע .ליײט רעטייװצ רעד ןטילעג טָאה רעקירעד זא ,טארּפ ןקיטכיװ א
 ןיילא יקצעניל זדנוא טלייצרעד םעד ןגעוו .לייט רעטשרע רעד עיצקאדער רעד ןופ ןטילעג:
 "מ"וק, ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,"לגניי ןשיליוּפ, םענופ לייט ןטשרע םעד ןיא
 יש ,(304--303 .ז.ז ,1867)

 ,תוכרב טימ גילעדאפ ןעלליפ א ןא רימ ןעמ טשניװ דצ ןערעדנא ם'נופ ןעגעגאד,
 ,סיורא ןעטפירש עניימ ןופ רימ אייב לעגנוי עשיליוּפ סאד ןענייל ןעללאז ייז ,טסעימש רעוו
 רשפא סיורא טפראוו (ראטקאדער רעד) רע סאו ןעזעװעג זגורב קראטש אייז ןעטלאוו
 -רעדעצ רע טרעפטנעראפ רעטַײװ ןוא ."ןעקירד וצ טשינ טסאּפ סאוו ןופרעד לעטטירד א
 ,טייז ןייז ןופ' גונעג ץנאג ןיוש .ןייז וצ ךשוח טינ ךיוא ראטקאדער םעד טאה עמ, :ןעמיוב
 רעלהעפ ערעייז ייז טזייו ןוא ןעדוי טלעװ רעבלאה א ןעגעק א סיורא ךיז טללעטש רע זא
 ראפ ןײלא ךיו עקאט ןוא ,ךובכ ןייז ,דלעג ןייז ןייא טללעטש רע זא גונעג ץנאג !סיורא
 אווארב, ;ןעמיוברעדעצ גנאזעג-ביול א טימ ךיז טקידנע לעטש יד "!תמא םענייר םעד
 : ."...!תמא רבד לע בחרו חלצ !ךחכ רשיי !אמיסיווארב !ראטקאדער 'ה

 ןשיליוּפ, םעניא עלַאר עשירָאטקאדער סמיוברעדעצ --טנעמַאמ רעקיזָאדרעד טָא
 טימ זיולב ןענעגונאב ךיז סיוא טמוק זדנוא ןוא ,טלעטשראפ ןדנוא ראפ טבַײלב -- ,"לגנִיי
 ןענָאק ,טעבראעגרעביא ןטולכאל ,טנאקאב יװ ,זיא עבאגסיוא עקידרעטעּפש יד .סערָאשאה
 .ןופ טלאטשעג ןטשרע םעד ןגעװ גנולעטשרָאפ עלופ ןייק ןבָאה טינ ןפיוא אזא ףא רימ-
 : ,(5 קרעװ ןקידריוװקרעמ ןקיזָאדמעד

 סָאװראפ ,ןַײז לכיומ ךיז טנָאקעג טינ;ןבעל ןצנאג ןופ ךעשעמ ןיא ןיוש טָאה יקצעניל
 ןיא םעד ףא טריגאער רע טָאה יוזא .טנעה סמיוברעדעצ ןיא ןבעגעגרעביא ךיז טָאה רע
 ."ףסכ ןיא רהאי ןופ חול-טלעװ , םעד טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ .סעבאגסיוא ייר רעצנאג א
 תֹורתּסנ הלוגל, לקיטרא םעניא רע טָאה (1 טפעה ,1883 ,סעדָא) "תונורכזה רפס ןיימ , ןיא
 -רעד טסָאה אוד, :טנכייצראפ "תוריבע (ענַײמ) ןופ המישר איד, קידנענעכערסיוא ,"ןידב
 סמיוּברעדעצ טימ טַײקנדירפוצמוא ןַײז ,"לעגנוי שילױוּפ ןייד ןידאגראפ ן'םיוברעדעצ טוָאל
 ."י'נ יקצעניל לאוי קחצי רפוסה תודלות רוציק, ןַײז ןיא טקירדעגסיוא ךיוא רע טָאה עיצקאדער

 סָארדראפ א טכארבעגנַײרא טָאה סָאװ ,עביס עטייוצ א ךָאנ ןעוועג רעבָא זיא סע
 -שזעכ ןופ םימַײט ּבילוצ ךעסכיס א ןסקאוועגסיוא זיא עדייב יד ןשיװצ .ןעמיוברעדעצ ףא
 'טלייצרעד יקצעניל זדנוא טָאה "לגנִיי ןשיליוּפ ןרעביא ךערּפשעג , ןטנָאמרעד םעניא .סעניוב
 ןטיײרּפשראפ וצ רעזַײה יד רעביא ןבירטעגמוא םיא טָאה םיוברעדעצ יוזא יו ,םעד ןגעוו

 רעד יז ףא טגיל סלאפנלא ,יקצעניל טלעטשעגפיונוצ ,םינָאּפא ,טָאה ךעלטיּפאק יד ראפ ךעלּפעק יד (1
 1 ,ליטס סעקצעניל ןופ לּפמעטש

 יד .80 .ז ,1883 סעדָא ,עבאגסיוא עטייוצ ,"ףסכ ןיא רהאי םנופ חול-טלעוו רעד, יקצעניל לאוי קחצי (
 / ףראד עמ .1872 רָאי סָאד ןבעגעגנָא קיטכיר טינ זיא ןענעזייר אב .רָאי 1875 ן'א ןענישרעד זיא עבאגסיוא עטשרע
 ,ןבירשעגנָא "חול-טלעװ, רעד זיא "יקצעניל לאוי קחצי 'ר רפוסה תודלות רוציק, סעקצעניל טױל זא ,ןבעגוצ ָאד
 / ןקורד ןגעװ ןעמיוברעדעצ טימ ןעגנולדנאהרעטנוא טריפעג רע טָאה רַאי 1871 ןיא .רָאי 1866 ןיא ךָאנ ןראוועג
 .קרעוװ סָאד

 (זיא) "לגנָיי עשיריסכ סָאד , ...,.-"טּבַײרש רַע ןעו ,קאווטיל .א טכערעג זיא ןעניז ןסיוועג א ןיא (3
 עכלעװ ,ךארּפש רעד ןיא ןעה ;ןרעסעב םוצ יו ,ןרעגרע םוצ רעכיג רעבָא ,טכאמעגרעביא ןוא טרעסערגראפ קראטש
 רעראבלטימוא רעד ןוטעגּפָא ךיז טָאה סע ןכלעֹװ ןוֿפ ,טלאהניא ןיא ןעה ,טַײקיטפאז עכעלטנגוי ריא ןרָאלראפ טָאה
 / םירָאפס-יירכיױמ רעגרעּבמעל יד ...ַײרעדיײר עשירָאינָאזער ףא ןרָאװעג ןטיבראפ טּפָא זיא ןוא ףמאק ןיפ טנעמַארעּפמעט
 טָאה רע סָאװ ,ןעגנורעדנע יד טימ ןײלא רעבאכעמ רעד יװ .טדאשעג רעקינײװ ךוב םעד ןבָאה ןעזַײרג ערעיײז טימ
 / .(37 .ז) ט"ערת ,וועיק ,"יקצעניל לאוי קחצי , ,קאווטיל .א :עז) ."ןגָארטעגנַײרא רעטעפש

 ֹו
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 זדנוא טזַײװ ,רָאי 1871 טראמ ןט-5 םעד טריטאד זיא סָאװ ,ווירב סמיוברעדעצ .קרעװ ןַײז
 .רעבעגסיורא ןוא רעבַײרש םעד ןשיװצ סענַײמ ןוא סענַײט ןופ בעװעג ןצנאג םעד

 טָאה רע ּוװ ,גרוברעטעּפ ןיא טניוװעג טַײצ רענעי וצ ןיוש טָאה סָאװ ,םיוברעדעצ
 ,קיטנָאק ,ךיז טָאה ,טאלב ןשיסור א ןבעגעגסיורא ךיוא "מ"וק , ןוא "ץילמה , םעד רעסיוא
 רעטנוא רעשפע ,טכירעג ןיא טגָאקעגגָא םיא טָאה סָאװ ,ןעקצעניל ןופ טריקאטא ןענופעג
 .גנוקריוו סרענרעל

 ןסקאווסיוא ןענָאק סָאװ ,ןגלָאפ יד ראפ טאהעג עריומ ,קיטנָאק ,טָאה םיוברעדעצ
 סָאװ ,טימרעד טקילֿפנָאק םעד טלעטשעגּפָא רע טָאה ,שינעדָאל ןקיזָאדמעד ןופ םיא ראפ
 .ןעגנורעדָאפ סעקצעניל לייט א טקידירפאב ,םענָאּפא ,טָאה רע

 :עדייב .טרעיודעג טינ גנאל רעבָא טָאה ןעמיוברעדעצ ןוא ןעקצעניל ןשיוצ זעגיור רעד
 םענייא ןיֵא יו ,ןיקצעניל ןיא "מ"וק, רעד :ןרעדנא םעד ןיא רענייא טקיטיינעג ךיז ןבָאה
 ןיא יװ ,"מ"וק, םעניא --יקצעניל ,טַײצ רענעי ןופ רוטארעטיל רעה ןיא רעבעגנָאט יד ןופ
 : .שידִיי ףא ענוּבירט רעקיצנייא רעד

 ווירב ,וועגא ,רעקיצנייא רעד--רָאי 1871 רעבאקעד 15 ןופ ווירב א סמיוברעדעצ
 -נַײא ,קיטנָאק ,ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנּויצאב עכע טנַי פ יד ןגעוו סעדייא טגָאז -- ׁשידִיי ןיא
 סָאד זא ,סעמע ,ךעלגעמ .ןעמיוברעדעצ ןוא ןעקצעניל ןשיװצ טַײצ רענעי ןיא טלעטשעג
 :וירב ןקיזָאדמעד ןופ ןלעטש רָאּפ א ןעגנערב רימ .םינָאּפעל רָאנ ןעוועג .זיא

 ,עפליה םוא ךייא וצ ךיז עדנעװ ךיא -- םיא רע טבַײרש -- !יקצעניל' 'ה רעבעיל,
 ענייז ןענעיד וצ ןעלהיפעג עלדע טציזעב סאוו ,ןעשנעמ םעלאינעג ןייא וצ איוו יוזא
 ןעצטונ םעד טוג ץנאג טהעטשרעפ רהיא .טשנעבעג םיא טאה טאג סאוו םעד טימ רעדירב
 -ןאגראשז רעטצעל רעד ןוא רעטשרע רעד טנעז רהיא .מ"וק םעד ןיפ טייקגיטכיוו יד ןוא
 םעד ףיוא ןעביירש וצ סאוו ןוא איו טהעטשרעפ רהיא .עירעפמיא רעד ןיא רעביירש
 םידיסח ץלא טגידײלאב ןעמ סָאװ ,םעד טימ טינ זא ,טרא ןשיאעּפאריײא
 יאדכ טינ זיא ןיכאו סנאיגילער ןײק זא ,ןןעקריװ לעיפ ןעמ ןנעק
 .(.ר .י ;רענַײמ וויסרוק) "ןִיּפעשטאז וצ

 וּורּפ רעקיצנייא רעד ןעװעג טינ זיא סָאד זא ,ןוַײװּוצנָא טנאסערעטניִא זיא סע
 .געוו ןַײז ןופ ןעקצעניל ןעװערעקוצּפָא סמיוברעדעצ

 ךיז ןקילייטאב וצ ןעקצעניל קידנדאלנַײא ,םיוברעדעצ טָאה םורא רָאי קילדנעצ א ןיא
 :יוזא ןבירשעג ,"ץילמה ,, ןטַײנאּב םעניא

 ,ןענַײשרעד רעדיוו ןבייהנָא טעװ "ץילמה, רעד יװ טַײצ עטשרע יד ךיד טעב ךיא,
 ערעייז וצ ןעעז סָאװ ,יד ןקיטייוו ןייק ןפאשראפ טינ ןּוא סעליגער ןַײד ןטלאהפוא וטסלָאז
 עפראש וצ יד טימ יז ראפ סא טסלעטש וד סָאװ ,רעדליב עטנאּפשעג יד ןיא ןרעלעּפ
 יד ךיוא ןלָאמאב ןענָאק טסעװ וד ןוא ךאסא סטסָאה וד זא ,ךָאד סייו ךיא .ןקורדסיוא
 ןזַײװ סעליכט יײז טסעװ וד זא ,זיא .טסַײג ןקראטש רעייז ןוא ןדִיי ןשיווצ .סעדימ עטוג
 ןרָאצ רעייז ןענערב טינ טעװ ,("םרשּב תא ךנושל שּבדב חשמת רשאכ,) לכעקעל-קינָאה א
 .(! "עטכעלש סָאד ךיוא יז ןזִלוװו ןטוג ןטימ ךַײלגאב טסעװ ֹוד בוא ,ריד ףא

 .ןעקצעניל ףא טקריװעג קיניײװ ,סיוא טזַײװ ,טָאה עצייא סמיוּברעדעצ

 יו ,יקצעניל טָאה (13 .ז ,1909 ,סעדָא) "דיראי םנופ , עדיוו ןקילאג ןטצעל ןַײז ןיא
 :טַײקיטעט עשירארעטיל ןַײז טריזירעטקאראכ יוזא ,טנָאקאב

 -ירּפ יד ףיוא ןעלליב ןוא ןעקוואה ,ןעיירק .ןיא ןענאטשאב דימת זיא ןעביירש ןיימ,
 ."רעסערפ-להק דנוא לעפעל-ךָאק ,רערהיפ-לעדער ,סעקינהבוט-לעב ,םיּבנג-קלָאפ עטריגיליוו |

 ןיא ןענאטשטנא ויא סָאװ ,סעקוואיּפ-קלָאפ יד טימ ףמאק ןופ געװ ןקיזָאדמעד ףא
 רעַײרטעג א יװ ןענאטשעג יקצעניל זיא ,ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ךָאנ רוטארעטיל: רעד
 .רעטעּפש טַײצ עגנאל א ךָאנ רעפמעק

 סָאד ."לֶגנִי ןשיליוּפ, ןַײז ןיא ןגירקעג ףמאק רעד טָאה קורדסיוא ןטספראש םעד
 גנולמוטעצ א טכארבעגנַײרא טָאה סָאװ ,ףָאטש-סַײרפוא רעטסכעלרעפעג רעד ןעװעג זיא

 ,1878 ןוי 4 :טריטאד זיא רע .ייזומ-עלעדנעמ םעניא ךיז טניפעג ווירב רעד (1
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 רעקינייװ טינ טימ רע טָאה ףמאק ןקיזָאדמעד רעבָא .עדייא רעשידִיי רעטרעווילגראפ רעד ןיא
 ,(1 "קילארשי, ןַײז ןופ ןטלאּפש יד ףא טריפעג טַײקנסָאלשטנא

 ןיא רָאי קילדנעצ ןּפאנק א טימ ןצנאגניא טזָאלראפ טינ ךיֹוא םיא טָאה רע
 ןעוו (: "ןיירכ ןיא םערָאװ , םעניא רעטעּפש ךָאנ ןוא (6 "םיבתכ, ןוא "תונורכזה רפס, ענַײז
 ןביױהעגנָא עיצקאער ןופ דָאירעּפ םעניא טָאה רוטארעטיל רעד ןיא וויטָאמ רעלא;צָאס רעד
 : ,סיאב-םעלַאש ןלאנָאיצאנ ראפ.טרָא סָאד ןטערטוצּפָא

 .1929 ,סעדָא

 .לוי 21 טריטאד זיא (רעמונ-עבָארּפ) 0 רעמונ רעד .רָאי 1875 ןיא גרעבמעל ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיורא (1
 ,סעקינעװױטעלאב ןענופעג ךיז ןבָאה רָאְירעּפ םעד ןיא ךיוא זא ,ןענעכייצראפ ֹוצ טנאסערעטניא זיא סע

 ןעקצעניל .ןבירשעג טָאה (ןיֹוועל יולה הרוהי) ל"להי סָאװ טָא .געוו ןַײז ןופ ןעקצעניל ןדנעװּפָא טלָאװעג ןבָאה סָאװ
 : :רָאי 1875 רעבאיָאנ 10/22 ןופ ווירב ןַײז ןיא

 יארמ רתֹוי םירבעה וניחא רובכב ךעגפ לע םימערתמ םיבר יִּכ ,קילארשיה ירמאמ ביטיהל ,יחא ,אנ ףסאתה;
 לַײװ ,"קילארשי, ןופ ןעלקיטרא יד ןרעסעבראפ ,רעדורב ,רָאנ ךיז עראטס :שידִיי ןיא) םירודחו תולהתמו ןוצלב
 ,ַײרעקעזױכ טימ ןדִיי רעדירב ערעזדנוא ןופ דעװָאק םעד ליפוצ טסקיריילאב ֹוד לַײװ ,ראפרעד סעמוראט ןבָאה ךאסא
 רעדיװ טבַײרש םורא געט סקעז ןיא .לעוטקא ץנאג ןעוװעג ,םינָאּפא ,זיא עגארפ יד .("ךעלטרעווכעטש ןוא טָאּפש
 | :ןיקצעניל וצ ל"להי

 הלעת הזב רשא םיקידצהב ביעלהלו גועלל הברת אל יכ בוט ןכל ,ןלױּפב בורל תעכ רזופמ ייקילארשי,ה ןעיג
 עגנל ילבל םהיגהנמו ןומהה ייחל םיעגונה םירבדב רבדל רתוי בוט תמאבו ,ראמ ארונ ןפואב םידיסחה תמח ךילע
 רעד יו סיויעה. :יוזא ןסייה סָאד טעװ שידִיי ןיא) ."הז אֹוה ליעוה אלל יכ םגשב םיהלאכ םהיניעב שודקה רבדב
 עטוג יד ןֹופ ןטעּפשּפָא טינ טסלָאז ןעוװעג טוג רעבירעד טלָאװ ,ןלױּפ ןיא טיירּפשראפ ווָארס טציא זיא ?קילארשי,
 ןסעמערעדניא ןוא ןפיוא ןכעלרעפעג א רעייז ףא םידיסכ יד ןופ ןרָאצ םעד ךיִז ףא וטסגנערב טימרעד לַײװ ,ןדִיי
 טינ ,םיגָאהנימ עריא ןוא עסאמ רעד ןופ ןבעל םוצ סעכַײש ַא ןבָאה סאו ,ןכאז ןגעװ ןדײר וצ רעכַײלג זיא
 ןצונ ןייק וצרעד ךָאנ טגנערב סע זא ,טסעומש רעװ ,טָאג יװ ןגיױא ערעייז ןיא קילייה זיא סָאװ ,ךאז יד קידנרירנָא
 (:רער -- .1930 ,ַײמ .,"טפנוקוצ , ןיא "קילארשי , ןגעוו לקיטרא סיכאלמ .ר .א ,וועגא ,וצרעד .לגפ) -- ."טינ ךיוא

 ןרָאי רע"80 יד ן א ןיוש ןעקצעניל אב ןענעגעגאב רימ סָאװ ,ויטָאמ ןלאיצָאס א ןופ ליּפשַײּב א זיא טָא (כ
 רעּביא ,גנוגידיילאב ןוא קניירק ,תורצ ןוא רעגנוה ןופ ןעברָאטשעג גנוי ןענַײז סעמאמ-עטאט לעיטיװ העז ,

 צרעיײז טימ טפאלקשרעפ ןוא טריבארג ,טעשטימעג יי ןעבאה סאו ,(.ר .י .סעקסדארב יד) םאב םיּב םיריבג יד
 יד ןופ ןוא ...המודכו סעטיווק עשלאפ ,גאוו ןוא סאמ עשלאפ ,סיקצע ,ןעגָאלאנ ,ןעטנעצָארּפ ,סעילאּפאנאמ ,סעסקאט
 זױה א קאפ טקנײשעג -- ןריבארג רעטייװ ןגאמ ראפ ןוא ןייז אצוי ראפ -- יז ןעבאה ןענאיללימ עטריבארעגנָא
 םילוח-רוקב א -- ןבילבעג םימותי גנוי עקסאל רעשיריבג רעיײז ךרוד ןענייז סאוו ,רעדניק ענעבילבעגרעביא יד ראפ
 ערעיײז ןופ ..ססעבשזולס ענשזרעטאק ערעיײז ןופ ,סרעלעק עססאנ ערעיז ןופ עקאט ןענײז סאוו ,עקנארק ראפ
 עקְסייקאל עשלאפ רעײז ַײברעד ןעניימ סאוו עלהֹּוש א - ןעראוועג קנאוק ,סעינעילבראקסא ןוא סעדיבָא עקראג
 ןעהעג סאוו ,רעדניק עדילָאס ןוא עקנארק ,עכילטנערָא יד ןופ קלח טנהעצ א ראפ סעיצנאטיווק - איצאילומיסא
 קוק ,ןעניועראּפ יד ןא קוק ...רעדרעמ ,רעדנעוװשראפ ,רעגאטליָאװ ,סעפאצ עשיריווג יד ראפ ןעטאדלאס ראפ ךיבענ
 -הואת-לעב יד ,סעשזנאח יד ,לעגייפ עטבראפעג יד ,סעקוװאיּפ-טדאטש יד ,םיבנג יד ,ענעססאלעגסיוא איד ןא אייז
 ,ףױז א ,סערפ א ,לעברעק א ראפ תומשנ ערעטצניפ ערעיז טימ ,הרית רעד טימ טטאג ןפיוקראפ סאוו ,סעקינ
 תובנג ערעײז עלא ןופ להוש ןיא טקנײשעג םינפל טנעצארפ ו/ , םאֹק רשפא ןעבאה סאו ,ןוחצנ א ןוא הואת א
 ',סינעילשט וסענאמהטאר ,סעקישטשראבס ,ן'ִשדוח סנרפ ,ס'להקה-שאר ,םיחיגשמ ,ןתואבג ערעײז ןיא ןעשזעבארג ןוא

 ןגתא א יװ ןהעזסיוא טינ ןעצכעקנייש ערעײז עללא יד ריד ןעלעװ יצ ,ןא יז קוק !ןתונמתה ערעדנא ןוא סענסאלג
 : .("ןידב תורתסנ הלוגל ,1883 2818 ,טפעה עט-7 ,'תונורכזה רפס, ןיימ) .*!!בלכ ריחמו הנוז

 ןיא םערָאװ, םענופ לייט ןטייוצ םעד טצריקעג טָאה םעכיײלא םעלָאש זא ,טקאפ אזא ןֹופ ןסייוו רימ (3
 ךיז טדער סע) טרָאד , :יקצינואר .כ .י וצ ווירב סמעכיילא םעלָאש ןיא םעד ןגעװ ןענעייל רימ סָאװ טָא ."ןיירכ
 רעד רעּביא לסיבא ןיוש טצומש סָאװ ,ךעלטעלב רָאּפ א ָאד זיא (.ר .י {ןיירכ ןיא םראוו , לייט ןטייווצ םעד ןגעוו
 -םעכיײלא םעלָאש סָאד,) 'ןפיועו ןפיא םושעב ןזָאלכרוד טינ ךיא ןָאק סָאד ןוא ןדִיי "עכעלרע , ענייש יד סָאמ
 א ,(182 .זי=ךוב

 רעדא גידעבעל טינ טדױט טינ, ט"א (ענליוו ןיא) רָאי 1898 ןיא "ןיירכ ןיא םעראוו , םעד קידנקורדרעּביא

 יא

 .ריִמ .עיצקאדער עקיטנאהנגייא עטשרע יד טלעטשעגפוא .קיטנָאק ,יקצעניל טָאה ,"ןהוז א סלעגנוי ןעשילױּפ םעד
 ןופ םויה-רדס רעד, ןוא "ןעדוי עכילרהע ןוא ןעדוי ענייש , ןעלטיּפאק ייוצ עכלעזא ןטרָאד עקאט ןעניפעג
 -יצכעז יד ןופ ןעקצעניל ןשירעגירק םענופ ןרוּפש רעדיװ ןעעז רימ ּוװ ,(68---61 .ז.ז) ."ןעדוי ןעכילרהע , ר'ינוצו א
 .ןרָאי רעקיצעביז ןוא רעק
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 (עװקסָאמ) גרעבנעדיירג .מי

 רעטָאפ ןַײמ ןגעוו ןעגנונעכייצראפ
 ׂ קָא א יקצעניל לעיוי קָאכצִיי ןופ עיפארגָאיב יד

 בַײרש ךיא סָאװ ,ךאסא :ןראומעמ ןייק טינ ןענַײז ןעגנונעכייצראפ עקיטציא ענַײמ
 םענעברָאטשראפ ןַײמ ןופ ,רעטימ ןַײמ ןופ ןעגנולייצרעד יד ןופ רעקירעד ןעמונעג זיא ,ָאד
 טינ ךיוא זיא סָאד .סענױרכיז ענעגייא ענַײמ ןופ זַײװליײט ,רעדירּב ערעטלע יד ,רעטָאּפ
 .סעטאד ןוא ןטנעמוקָאד ענעדיישראפ טלעפעג טפָא ןבָאה רימ ;עיפארגָאיב עקידנעטשלופ א
 םעד קנאד א טמוק סע סָאװראפ ,ןלעטשוצפוא עקינייא ןעגנולעג רימ זיא ימ סיורג טימ
 ןוא רעטָאפ ןַײמ טנעקעג טֹוג טָאה סָאװ ,קירּפעװ .מ .? עכָאּפשימ רעזדנוא ןופ טנַײרפ ןטלא
 .וויכרא ןַײז ןופ ןלאירעטאמ עלופטרעוו ייר א טיהעגפוא טָאה

 סעִידעי עקידנפעשסיוא ןעלמאזפוא טנעקעג גָאטוצטנַײה ןעמ טלָאװ יצ ,לפייווצ ךיא
 ןבילבעג טינ רענייק טאמיק ןיוש זיא רָאד ןַײז ןופ .ןעקצעניל ןופ ןפַאש ןוא ןּבעל םעד ןגעוו
 -עג טינ ,רעכיבגָאט ןַײק טריפעג טינ ןבָאה ,רעדניק ענַײז ,רימ ךיוא ןוא עפוג רע .ןבעל
 םאזקרעמפוא גונעג טינ ,ןרעױדָאב םוצ ,ןוא עִיִפארגָאְיּב ןַײז ראפ ןלאירעטאמ ןייק טלמאז
 סרעטַאפ םעד טנשראיעג רימ ןבָאה טארּפ םעד ןיא .ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,ץלֹא טיהעג
 ,ןעמונראפ ריא טימ ןעװעג זיא רע ןעוו ,זיולב טריסערעטניא םיא טָאה טעברא יד :ךירטש
 סעּפע ןעװעג רעוװש םיא זיא ,וועגא .טריסערעטניא טינ םיא טָאה ענעּבירשעגנָא ןיוש סָאדי
 טינ .ןגרָאז ןוא סערָאצ ןעוועג לופ זיא סָאװ ,ןבעל-רעדנאוו ןַײז אּב ןעלמאז ןוא ןטיהוצפוא
 ןַײמ טימ טבעלעג טָאה רע סָאװ ,טַײצ רעד ראפ רע טָאה לָאמ קיצנאווצ ןופ רעקינײװ
 זיולב יצ ?ןרעדנא ןפא טרָא ןייא ןופ טגָאיעג םיא טָאה סָאװ .טרָא-ןיוװ ןַײז ןטיּבעג ,רעטומ
 רעבָא .ויטָאמ רעקיטכיװ א ןזעװעג זיא סָאד ,סיװעג ?טיורב לקיטש א ךָאנ געיעג סָאד
 -עגנַײא עסיוועג א טכיירגרעד טָאה רע ּוװ ,סעיציזַאּפ ךיוא ןזָאלראפ ןוא ןפראוו טגעלפ רע
 ןופ שטנעמ א ןעװעג ןיא רעטָאפ ןַײמ .עסָאנרַאּפ ערעכיז-וויטאלער א ןוא טַײקטעוװעדנופ
 -עלרעניא רעשיטסאלע ןא סעּפע ןופ ,עיגרענע רעכעלּפעשסומוא ,טנעמארעּפמעט ןקידרעַײפ
 -ערג ךָאנ ןוא ןטַײקיייּפ עסיורג ןופ שטנעמ א ,טַײקִיײפנּבעל רעקיטסַײג ןוא טפארק רעכ
 ערעווש ןזָאלעגרעביא טָאה עוויווס רעקידנכערּפשטנא ןא ןופ ןלעפ סָאד .ןטַײקכעלגעמ ערעס
 ןעוועג זיא רע .גנודליב עשיטאמעטסיס טלעפעג םיא טָאה'ס .סקּוװ ןקיטסַײג ןַײז ןיא ןרוֿפש
 רע :ןרָאקיז ןוא ןטַײקַיײיּפ עראברעדנּוװ ענַײז םיא ןבָאה .ןטלאהעגסיוא .טקאדידָאטװא ןא
 ַײרפ ,ןרוטארעטיל עשידנעלסיוא ןוא עשיסור יד טנעקעג טוג ,ןזעלאב קראטש ןעוועג זײא
 .שטַײד טנעיילעג

 ,גנורעַײּפ-ייליבוי ןַײז ןופ גנוביײרשאב רעד ןיא טקורדעגּפָא זיא עֶיּפאֹרגָאִיב עצרוק א
 יד זיולב טלדנאהאב ןוא 1890 זיב רעבָא טייגרעד יז .1891 סעדָא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ
 ,ןטקאפ עטנאקאב ןטסיימא

 טסוגװװא 20 םעד ,עינרעבוג רעלָאדאּפ ,עציניוו ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רעטָאפ ןַײמ
 .(1885 ןברָאטשעג) װָאר רעציניוו ןעוועג זיא ,רעציניל עקסָאי בער ,עדייז ןַײמ .רָאי 9
 -ּפָא ןענַײז ייז לייוו ,ךעלריפסיוא ןבַײרשאב טינ ךיא לעװ רעטָאּפ ןַײמ ןופ ןרָאי-טַײהדניק יד
 עדייז רעד .םערָא רעייז טבעלעג טָאה עכָאּפשימ יד ."לגנַיי ןשיליוּפ , ןַײז ןיא טלגיּפשעג
 ,רעטָאפ ןַײמ טאהעג טָאה טַײהרניק ערעװש א .רעטכָאט ןייא ןוא ןיז ףניפ טאהעג טָאֵה:
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 ןופ רעדניק יד ןגעלפ ךָאד .,ןילּפיצסיד רענרעזַײא ןא ןיא ןטלאהעג םיא טָאה עדייז רעד

= .* 

 -עג זיא רע זא ,טלייצרעד רעטָאפ רעד .ךַײט םוצ ,דלעפ ןיא ןסיײרסיורא ךיז טַײצ וצ טַײצ

 .גוב םעד ןעמיושרעבירַא ןעוועג זיא ןגינעגראפ רעטסערג ןַײז ןוא ,רעמיווש רעטוג א ןעוו
 .סעדיוס-דָאסעּב ךעלריטאנ ,ןבַײרש ןביוהעגנָא יקצעניל טָאה ןרָאי-טנגוי עטשרע יד ןיא ןיוש
 סניוא זיא סָאד סָאװ יונעג טינ ייטשראפ ךיא .ןסייבפעלא ןעוועג ןענַײז קרעװ טשרע ןַײז
 ןופ ןעמוקאב רע טָאה סעיידיא-עלַאקכ אה עטשרע יד .ןכיטסָארקא ןימ א םאטסאנימ ;ןעוועג

 - םעד ,ךאנאט טנרעלעג רע טָאה ףליה ןַײז טימ .ןאמ ןכַײר א ןופ זה םעד ןיא רערעל א
 טָאה רע .םעדיוב א ףא ךיז קידנטלאהאבסיוא ,רעכיב-עלָאקסאה טנעיילעג ,קעדקיד ,"רֶעֶיב,
 רעטַאֿפ םעד ןעמ טָאה רָאי 13 וצ .שייירבעה ףא ןעגנולייצרעד ןוא םיריש ןבירשעג ךיוא
 -עג םיקסאמ דָארג טָאה לבַײװ סָאד לַײװ ,טעגעגּפָא רעטעּפש רַָאי א ןוא טכאמעג-ענעסאכ

 --עג-ענעסאכ םיא ןעמ טָאה לָאמ טייווצ א .רעטָאפ םעד ןופ רענעלּפ עשיליקסאמ יד וצ ןועוו

 רעד .עביוט א ןוא עויטקעפעד א ,עשורג רעסעִימ א סעפע טימ 1856 ךערע ןא טכאמ
 זיא סָאװ ,דניק א ןרָאװעג ןרָאבעג זיא טַײצ רעד ןיא .רָאי ײרד טרעיודעג טָאה ךעדיש
 .גנעג עשיסרָאקיּפא יד ןעמאצוצנַײא ליִצ םעד טאהעג ןבָאה םיכודיש עדייב .ןברָאטשעג ךַײלג

 ןבָאה םידיסכ ןעוװ ,דָאזיּפע רעטנאקאב רעד ךיוא טרעהעג טַײצ רעד וצ .רעטָאפ ןַײמ ןופ
 ןיא .ןַײרא ךַײט ןיא קירב ןופ ןפראוונַײרא טלָאװעג םטכאנוצסעבאש ןרעטצניפ א ןיא םיא
 -עג רָאי ןּבלאהרעדנָא טָאה רע ּוװ ,סעדָא ןיא ןרָאװעג ןפָאלטנא רעטָאפ רעד זיא 1859 רָאי

 ןוא ,םידיסכ דיי ךררד ןרָאװעג טגלָאפראפ ָאד ךיוא רעבָא זיא רע ,לוש-רעדניק א טריפ

 טָאה ,ץענערג רעשיכַײרטסע רעד ףאי ,עצילעסָאװָאנ ןיא .דנאלסיוא ןיא 'ןרָאֿפקעװא טסילשאּב

 .טריפעג ,ןעמונעגּפָא םיא טָאה רעטָאפ ןַײז זיב ,װָאר רעקיטרַאד רעד ןטלאהראפ רעבָא םיא
 רע ּוװ ,עציניו ןיא ,םייהא טכארבעג םיא ןאד ןוא ,ןָאט-עװּושט ןבער םוצ ערוגעדאס ןַײק
 טמוק רע ּוװ ,רימָאטישז ןיא לָאמ סָאד ,רעדיו טפיולטנא יקצעניל .יורפ ןַײז טעגענּפָא טָאה
 טכארבראפ רע טָאה רַאי א זיולב .לוש-רעניבאר רעד ןופ טאלק ןטירד ןיא 1862 רָאי ןיא ןָא
 טרָאװ ןַײק טנעקעג טינ טָאה רע :ןבעגעג רעש םיא ךיז ןבָאה םִיַדומיל יד .לוש-רעניבאר ןיא
 רעד ןיא ןוא םידומיל יד ןיא ןייגטימ רָאי 23 אב ןעװעג רעװש םיא זיא רעטַײװ ,שיסור
 עסַיורג א .רעגנַיי ךַײלגראפ א ןָא ןזעװעג ןענַײז סָאװ ,םידימלאט ערעדנא טימ ןילּפיצסיד-לוש
 .לפייווצ רערעל רעד ןוא יקסמינָאלס רָאטקעּפסניא רעד טאהעג םיא ףא ןבָאה עָאּפשאה

 -מאז רעד ןיא ןַײרא רעטעּפש ןענַײז סָאװ ,רעדיל ייר א ןיוש רע טסאפראפ רימָאטישז ןיא
 ןוא ,ןעדאפדלָאג םָארװא טימ טנעקאב ךיוא ךיז רע טָאה טרָאד ."קילעשראמ רעזייב , גנול
 רע ּוװ ,וװעיק ןייק רע טמוק רימָאטישז ןופ .ןרָאי עגנאל טרעיודעג טָאה טפאשטנַײרפ רעייז
 .עשיומ ןסיוועג א ,ןשטנעמ ןטנעגילעטניא ןכַײר א ןופ ןיוה ןיא שייירבעה ןופ רערעל זיא

 טסירוי ןוא רעוט ןכעלטפאשלעזעג ןטנאקאב םעד טימ טנאקאב ךיז רע טָאה ָאד .ןײטשנַײװ

 1864 טניז .טנאלאט ןשירארעטיל סעקצעניל ףא ןרָאװעג םאזקרעמפוא זיא סָאװ ,סעילוגראמ

 רע טקידנעראפ וװעיק ןיא .ךוטארעטיל טימ שיטאמעט:יס רעטָאפ רעד ןיוש ךיז טמענראפ

 .-ֿמעװָאנ ןט-17 םעד . (1869 סעדא ןיא טקורדעג) "קילעשראמ רעזייב רעד, ךובלמאז םעד

 ליכר ךלת אל) לקיטרא רעטשרע ןַײז ,46 .מונ ,"ץ ליימאה, ןיא טקורדענּפָא טרעו 1865 רעב
 טימ ,עקסווָאלקס ענװָאקאסיא עיפָאס רעטומ ןַײמ טימ ךיז רע טנעקאב וועִיק ןיא .("ךימעב
 ןעװעג ןענַײז ןרעטלע ענַײמ .1865 טסוגװא ןט-10 םעד טאהעג-ענעסאכ טָאה רע רעכלעוו
 ךָאד .רעטסאּפעגוצ ןייק ןעװעג טינ רָאג זיא ךעדיש רעייז ןוא ,ןשטנעמ ענעדיישראפ ץנאג
 ,1915 ,רעטָאּפ ןַײמ ןופ טוט ןראפ שעדיוכ א ןוא ,רָאי 50 ןעמאזוצ טבעלעגּפָא יז ןבָאה
 'טכא ןרָאװעג ןרָאבעג ןענַײז ךעדיש םעד ןופ .ענעסאכ ענעדלָאג רעייז טרעַײּפעג יז ןבָאה
 (רעטכָאט א ןוא ןיז ריפ) עקירעביא יד ,טַײהדניק רעד ןיא ןברָאטשעג ןענַײז ַײרד .רעדניק
 זיא סָאװ ,רעטומ רעזדנוא ךיוא טניווו'ס ּוװ ,סעדָא ןיא ןעניוו ןיז ערעטלע ייווצ יד .ןבעל
 .עװקסַאמ ןיא רעטכָאט יד ,ווָאקראכ ןיא ןעניוװ ןיז ערעדנא ייווצ יד .רָאי 82 טלא

 ,עקסווָאלקס עיסאב ,רעגיווש ןַײז אב טסעק ףא טבעלעג רעטָאפ ןַײמ טָאה רָאי א
 'רעד רע טָאה טַײקראבקנאד ןופ ןכייצ א יו .שטנעמ רעגולק ,רעשיגרענע ןא -- ,ענָאמלא ןא

 .טעברא ןכוז טפראדעג ןעמ טָאה ףָאסלָאקפָאס ."קילעשראמ ןזייב , ןַײז טעמדיוועג רעגיווש
 .םורא סעפידער יד בילוצ טארפיב ,ןענעדרָאוצנַײא ךיז רעש ןעוועג זיא וועיק ןיא רעבָא
 .,טעד קנאד א זיולב וועִיק ןיא ןעניווװ טגעמעג טָאה עּבָאב ןַײמ ."עװטסלעטישזָאװארּפ , רעד
 ט'ומעג יז טָאה ךיוא סָאד ןוא ,טאדלָאס רעװעַײלַאקינ א ןופ יורפ יד ןעוװעג זיא יז סָאװ

 .קנארק טרעוו ;קעווא ָאזלא טרָאפ רעטָאפ ןַײמ ,ענלאטראווק יד ןרימשרעטנוא רעדייסעק

 ,לָאּפָאקינ ןופ עידעי א םיא ןופ ךיז טמוקאב ךעלדנע ןוא ןלאפראפ ץעגרע טרעוװ ,געוו ןפא
 .דניק א טאמיק ךָאנ ,רעטומ ןַײמ .רעטומ ןַײמ ןופ םוקנָא ןפא טראוו ןוא טבעל רע זא
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 -ינ ןיא עלָאגעלאב א טימ טַײצ-רעטניװ געוו ןיא ךיז טזָאל ,טנעה יד ףא דניק-גיֹוז א טימ
 טַײצ רָאי א טבעלעג ןעמ טָאה לָאּפָאקינ ןיא .ןכָאװ ַײרד טרעיודעג טָאה עזַײר יד .לָאּפָאק
 וו ,עטערָאק א ןוא ןלוטש עכעלטע ,שיט א ,טעב א ןענאטשעג זיא'ס ּוװ ,לרעמיצ א ןיא
 רע :ןבעג סעיצקעל ןיא ןענאטשאב זיא עסָאנראּפ סרעטָאפ ןַײמ .דּניק סָאד ןפָאלשעג זיא'ס
 טָאה טכאנאב .שעדיוכ א לבור 7 וצ טלָאצעג םיא ןבָאה סָאװ ,םידימלאט 5 טאהעג טָאה
 ףָאס .רעדניק יד טנרעלעג גָאטאב ןוא ,שטַײד ןוא שיסור ןיילא ךיז טנרעלעג רעטָאפ רעד
 -יוד סָאװ ,ןשינעלגָאװ ןופ דָאירעּפ א ןָא ךיז טבייה'ס ןוא לָאּפָאקינ ןזָאלראפ רע טָאה רָאי
 .רָאי 17 ךערענא ,1882183 זיב .ה .ד ,סעדָא ןיא ןצעזאב ךיז ןקיטליגדנע ןזיּב טרע

 ןוא ,עינרעבוג רעשירוואט ,ענאמייגא ףרָאד ןיא ןרָאפעגרעבירא ןעמ זיא לָאּפָאקינ ןופ
 -עג טָאה יקסווָאלקס .א .יקסווָאלקכ ןרא רעדורב סרעטומ ןַײמ אב טצעזאּב ךיז טָאה עמ
 קיטינ ראפ טלאה ךיא ןוא ,רעטָאפ ןַײמ ןופ ןבעל םעד ןיא עלָאר עניילק ןייק טינ טליּפש
 -ילק א .ןטסינָאטנאק יד ןופ סיורא זיא יקסווָאלקס ןרא .רעטרעוו רָאּפ א םיא ןגעוו ןגָאז וצ
 -כרוד קידנעטשבלעז ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס ןוא ,םייה רעד ןופ קעװא רע זיא לגנַיי רענ

 ןא ,שטנעמ רעכַײר ץנאג א ןרָאװעג רע ןיא ףָאסלָאקפָאס .ןבעל ןיא געו א ךיז ןגָאלש |
 טימ טָא .טנגעג רעצנאג רעד ןיא ןעמָאנ א טימ דאלקס-ןפנארב ןסיורג א ןופ רעמיטנגייא
 םיא ןופ יקצעניל זיא ןרָאי ךאסא ןוא ,רעטָאּפ ןַײמ ןסיוטשעגנעמאזוצ ךיז טָאה ןשטנעמ םעד
 .לקסווָאלקס ןוא יקצעננל יװ ,ןצאזנגעק ערעסערג ןעניפעג וצ רעווש .קיגנעהּפָא לעירעטאמ ןעוועג
 טװײלָאסּבא רָאנ ,שיראנ טינ ,שטנעמ רעכעלטפעשעג ןוא רעכעלכאז א ,זיר א-- יקסווָאלקס
 ןוא - זָאלטקאט טּפָא ,רוטאנ עקידנשרעה א ,ךעלבָארג רָאנ ,טכעלש טינ ,טעדליבעגמוא
 ,לדנאה םוצ רעטסאּפעגוצ טינ טוילָאסבא ,רעכעלקנערק ,רעכאווש א ,רעֶטָאפ ןַײמ םיא ןבעל
 עשירארעטיל עטסנדיישראּפ יד טימ ּפָאק-ץיה .א ,רעקידנריזינָאריא ,רעקיכעטש א ,ןשקא ןא
 ןוא טנעמארעפמעט ןסייה א טימ ,סעיידיא עשיטסאטנאפ דרוסבא םוצ זיב ןוא רענעלּפ
 .גנוצ רעקיסַײב רעפראש

 זיא יקסווָאלקס שטָאכ .ןבעלפוא טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ייווצ עכלעזא ,רָאלק
 לָאמנײיק ךָאד רע טגעלפ ,ןעקצעניל ןופ עָאּפשאה רעד רעטנוא ןעװעג םינָאיניא ךאסא ןיא
 רעמ ךָאנ טָאה טײקיזָאלטקאט ןַײז ןוא ,רעטלעטשעגנָא ןַײז זיא יקצעניל וא ,ןסעגראפ טינ
 רענייא טכאראפ קיטַײצכַײלג ןבָאה עדייב .טַײקיגנעהּפָא ןופ ליפעג ןרעװש םעד טפראשראפ
 יוא .ךעיוק ןסיוועג א ןרעדנא םעד ןיא טצעשעג םינָאיניא ייר א ןיא ךָאד ןוא ,ןרעדנא םעד
 טרָאד קידנבעלּכָא .רעטָאפ ןיימ ףא טקירדעג רעװש טָאה ענאמייגא ןיא ןבעל סָאד ,יוזא יצ
 ףרָאד רעדָא לטעטש א ןיא ןרָאפקעװא ,ךיז ןסַײרסיױרא רע טגעלפ ,רעקינייװ ךָאנ רעדָא רָאי א
 -נעטשבלעז רעדָא רעטלעטשעגנָא ןא סעקסווָאלקס יו ,עינרעבוג רעשירוואט רעקיבלעזרעד ןופ
 -פָאס רעבָא .סעסּפָארטעּפא ןַײז ןופ ןעַײרפאב ךעלדנע ךיז טמעלָאכעג לָאמ רעדעי ןוא ,קיד
 .ןעקסווָאלקס וצ ןעמוק וצ קירוצ ןוא דעװָאק םעד ןגיוּבראפ רעדיוו ןעמוקסיוא טגעלפ ףַאסלָאק
 :עקווָאמיקא ,לָאּפָאטילעמ :ךעלטעטש יד טַײצ רענעי ןופ ןבעל סעקצעניל ןיא ךרוד ןעייג יוזא
 -עגנָא ,רעטלאהכוב ,רערעל :סעסַאנראּפ ענַײז ;ענאמייגא רעדיוװ ,עקוװָאּכאק ,עקווָאנאוויא
 .לעמ ןלָאמ וצ טַאראּפא םענדָאמ א סעּפע סיֹוא טכארט רע .רעלעק-ןפנָארב א ןיא רעטלעטש
 -ּפוק; א טיהעגפוא זיא רימ אב .לבור 200 ראפ עריוכס טימ למערק א רע טנפע לָאמאטימ
 .לבור 12 ראפ ...עקאוווילק רעױוּפ םאב טפיוקענּפָא טָאה יקצעניל סָאװ ,עטאכ א ףא "עשט
 -רעטעּפש יד ןיא .רעטקאראכ ןשיטָאזקענא סעמעענ א ןגָארטעג טָאה טַײקיטעט-לדנאה ןַײז
 טפיוקעגנָא ןבָאה ןדאפדלָאג ןוא רע יװ ,טלייצרעד רָאמוה ךאסא טימ רע טָאה ןרָאי עקיד
 ,עקוװָאכאק ןיא דיראי ןפא יז טריפעגקעווא ןוא ןטעסראק ןֹוא טיה-ןעמאד עשידָאמטלא
 טפיוקראפ טינ רעבָא ןבָאה יז .ןטפעשעג ענעדלַאג ןכאמ ןלעװ ייז זא ,רעכיז קידנעַײז
 זיא סָאװ ,ראיוואק שזיואּפ ןיא טקישעג ןדאפדלָאג טָאה טַײצ רענעי ןיא .טוה ןייא עליפא
 טנאסערעטניא .ןצבאק רערעסערג א ךָאנ ןבילּבעג זיא ןדאפדלָאג ןוא ,ןרָאװעג עילאק רעבָא
 ןופ רעפסָאמטא רעד ןיא ,ליפ רעייז יקצעניל טבַײרש טַײצ רעקיבלעזרעד ןיא זא ,זיא
 ןיא עקצעניל טקיש ןאמייגא ןוֿפ .טיונ ןיא טפָא ,טעמשטערק-םירעיוּפ ןיא ,רעלעק-ןפנָארּב
 -פוא םעראוו ץנאג זיא סָאװ ,"םעכיילא-םעלָאש , לטיט ןרעטנוא לקיטרא ןא "רעסאוועמליוק,
 ןשילױּפ ןַײז "רעסאוועמליוק, ןיא זַײװכעלטיּפאק ךיא רע טקיש ןאד .ןרָאװעג ןעמּונעג
 ,טלייצרעד רימ טָאה עמ .רעלאסָאלָאק א ןעוועג זיא "לגנַיי ןשיליוּפ , ןופ גלָאפרעד רעד ."לגנִיי
 םעד ןופ ןעניישרעד ןופ גָאט ןיא עיצקאדער רעד ראפ ןטראוו ןגעלפ ןשטנעמ ךאסא וא
 ,קרעװ ןַײז ןופ גלָאפרעד ןסיורג םעד ןגעוװ ךיז קידנסיווױעד .ןאמָאר ןופ ךעשמעה ןפא רעמונ
 -ענּפָא טָאה םיוברעדעצ .רארָאנָאה ןעמיוברעדעצ אב ןעמוקאב וצ סעדָא ןיא יקצעניל טרָאפ
 ןוא טקורעגסיורא ְךַײא בָאה ךיא סָאװ ,ןלָאצאב רימ טפראד ריא רָאנ ,ךייא ךיא טינ, :טגָאז
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 רעד טָאה רעטעּפש רָאי ייווצ זיולב .םיוברעדעצ טרעפטנעעג טָאה יוזא -- "טכאמעג , טמיראב
  ןופ ַײרעקורד רעד ןיא סעדָא ןיא טקורדעגּפָא ,ןעקטוװָאלקס ןרא אב טלעג ןעילעג רעטָאפ
  -כוּב יד סע טפיוקראפ "שיטקארּפ, ןוא "לגנִיי ןשיליוּפ , ןופ עבאגסיוא ערעדנוזאב א עשטינ
 זיא רעטעּפש זא ,זיא שיטסירעטקאראכ .ראילּפמעזקע ןא .ּפָאק 20 וצ סעקצינטעלב רעלדנעה
 -מעזקע 300 ךָאנ ןעקצעניל אּב ןפיוקוצּפָא יידכיב עקווָאנאוויא ןיא ןרָאפ וצ ןעמוקעג יקצינטעלב
 ,רעטומ ןַײמ טשימעגנַײרא ןיוש ךיז טָאה ָאד .ןבילבעג רעטָאפ םאב ןענַײז סָאװ ,ןראילּפ
 סָאװ ףא ,ראילּפמעזקע ןא ראפ לבור א ןרעדָאּפ וצ עזָאה יד טאהעג טָאה רעטָאפ רעד ןוא
 לוש א ןאמייגא ןיא רע טריזינאגרַא טַײצ רענעי ןיא .ןעגנאגעגנַײא ףעקייט זיא יקצינטעלב
 -עב ןייק ןעוװעג טינ ךָאנ זיא לטעטש ןכַײר ץנאג םעד ןיא .ןעמלאסעב א ןוא ןענוואד םוצ
 טגעלפ םירעױּפ יד ןוא טכאמ רעד דאצימ ןטַײקירעװש ענעדיישראפ בילוצ ןוא ,ןעמלאס
 ןָאטנָא ןעמ טגעלפ סעמ םעד :דאראקסאמ ןכעלרעדיש א סעמ ןטימ ןריפוצכרוד ןעמוקסיוא
 לָאז רעיוּפ רעד יידכיב ,טשרעמיולק םיא טימ ןסעומש ,רופ ןיא ןצעזנַײרא ,ןקידעבעל א יװ
 .לטעטש ןטסטנעָאנ ןיא ערּוװק וצ םיא ןריפקעווא יוזא ןוא ,סעמ א טריפ עמ זא ,ןּפאכ טינ ךיז
 / ,ןשינעייל ןוא קעטָאילביב א ךיוא טריזינאגרָא ,טעברא עלערוטלוק א ךיוא טריפ יקצעניל
 ,יקסנילעב ,ָאטנָאמרעל ,ןיקשוּפ ,רעליש ,עטעג טריטיצער עמ ןוא ןעמ טנעייל טּפיוהרעד
 .וװָאבװלָארבָאד ,וועראסיּפ

 ןוא רעהעג ןטוג א טאהעג טָאה ,רָאטאמאלקעד רעטוג א ןעװעג זיא רעטָאפ ןַײמ
 ךיז רע טָאה ןטָאנ .רעדיל ענַײז וצ סעִידָאלעמ ןסאפראפ ןיילא טגעלפ רע .עמיטש ענייש א
 ןוא טסקעט םעד םָאבלא ןא ןיא ןבירשראפ ןאד טָאה רע .רָאי 60 וצ טשרע טנרעלעגסיוא
 ןיא טיהעגפוא זיא 'עריל עשידִיי יד; .ט .א םָאבלא רעד .רעדיל ענַײז ןופ סעידָאלעמ יד
 ,רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ ייזומ רעסעדָא

 -ראפ טרעוװ ,סעקינדָאראנ-ןטנעדוטס עשיסור טימ ךיוא ךיז רע טנעקאב ןאמייגא ןיא
 ,עינאפמאק א ןיא סיוא סע ךיז טקירד שיטקארּפ ןוא ,סעיידיא עשיטסילאיצָאס ןופ טּפאכ
 -ןפנארב א ןופ רעמיטנגייא ןא ,ףוגעלאב א יװ ןעקסוװָאלקס ןגעק ןריפ ןָא טבייה רע סָאװ
 .עקסווָאלקס טימ טסַײרעצ רעטָאפ רעד .קלָאפ ןשיוצ סערקיש טיירּפשראפ סָאװ ,טפעשעג
 -ורט ןוא ןליפעג ,סעיידיא עטסנדיישראפ יד .סיזירק ןרעייהעגמוא ןא רעביא ןאד טבעל רע
 ןגעװ רע טמעלָאכ ָאד ,ץייווש רעד ןיא ןרָאפקעװא ןגעוו רע טכארט ָאד .םיא ןיא ןכָאק ןעמ
 רעדנא ןא ןוא טָאטש רעסיורג א ךָאנ טפאשקנעב א ןָא םיא טּפאכ לָאמאטימ ,עניטסעלאּפ
 זיא סָאד :טַײז סעקצעניל ףא ןיא עכַאּפשימ סעקסווָאלקס זא ,זיא טנאסערעטניא .עוויווס
 ןוא רעטוג ךעלנייוועגמוא רעבָא ,רעקיניזטכַײל א ,ףעסיוי ,יקסווָאלקס רעגנוי רעד לָאקמעדיוק
 סע .רעטסעװש עריא ןוא יורפ סעקסוװָאלקס עליפא ,עזיל רעטסעווש ןַײז ,שטנעמ רעכעלרע
 ,טלעג לסיבא טאהעג טָאה סָאװ ,יקסוװָאלקס רעגנוי רעד ןוא יקצעניל זא ,ןסָאלשאב טרעװ
 טָאה רעטעּפש ןֹוא ,עּוװט טימ ןעלדנאה ןבײהנָא טרָאד ןוא עקווָאכאק ןיא ןרָאפקעװא ןלָאז
 ְךַײלג זיא לדנאה-עּוװט רעד .םירק ןיא ךרע לקיטש א ןפיוק טנאלּפעג ,רימ טנַײש ,ןעמ
 -ירארעטיל ןופ ןבעל טרָאד ןוא ,סעדא ןיא ןרָאפקעװא יקצעניל טסילשאב ןאד .ןלאפעגכרוד
 טימ ןדאפרלָאג טקורעגרעטנוא ךיז טָאה ָאד רעבָא ,לבור 200 ןָא טבַײלק וע .טעברא רעש
 * ןשָארג א ןָא רעדיװ ןיוש טציז יקצעניל ןוא ,טיה-ןעמאד יד ןופ עיידיא רערעַײט רעד

 טרָאפ יקצעניל .רעדניק ריפ ןופ ןיוש טייטשאב עכָאּפשימ .יד ?טציא ןעמ טוט סָאװ
 : : .ועַײלָאקינ ןיא

 טגעלפ רערעדנא רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ .ןגָאז וצ רעוװש ?װעַײלָאקינ ןיא סָאװראפ
 םיא ןיא ןצילבפוא טגעלפ ןטכארט טונימ רָאּפ א ךָאנ ,גנולצולּפ ןרָאפרעבירא רעטָאֿפ רעד
 ןאד ,ןטכארט סעּפע ןגעװ ,רעמיצ ןרעביא ןייגמורא גנאל טגעלפ רע .סולשאב רעטסעפ א
 זיא געט ייווצ א ןיא "!ךיז קאּפ ,עינָאס, :טגָאז ןוא רעטומ רעד ןבעל ּפָא ךיז רע סלעטש
 טֿװָאניא ןוא ,טָאטש רעַײנ רעד ןיא ןעמוקעג ןעמ זיא ירפרעדניא .ןרָאפעגרעבירא ןיוש ןעמ
 ןטימ טּפאלקעג ןיוש טָאה רעטָאפ רעד ןוא ,עריד רענעגיא ןא ןיא ןסעזעג ןיוש ןעמ זיא
 ןוא עלעקעטש סָאד ןעמענ רע טגעלפ ןגרָאמ ףא .טכיראפ סעּפע ,טּפאלקעגוצ סעּפע ,לרעמאה
 -עג רע זיא ,װעַײלַאקינ ןיא קידנעמוק .טַאטש ןיא ךיז ןקוקמורא ןוא טעברא ןכוז ןייגקעווא
 עירעטלאהכוּב ןופ .שעדיכ א לבור 50 ראפ ןייטשניבור ןסיועג א אב רעטלאהכוב ןרָאװ
 ערעווש א זיא'ס .רעכיב ןופ ךאפ םעד ךיז רע טנרעל ,ףירגאב םוש ןייק טאהעג טינ רע סָאה
 -עלאב רעד .דיװָאד ןוז רערעגגִיי ןַײז ןברָאטשעג ןאד זיא וצרעד ,טיונ עלעירעטאמ לופ ,טַײצ
 -צעניל ןופ רערעראפ א רעטנוא ךיז טקור סע .עלעטש רעד ןופ רעטָאפ ןַײמ ּפָא טגָאז סָאב
  ףא ןוא ,לבור טרעדנוה רעטָאפ םעד טיג סָאװ ,יקסנאגאסקאס רעסיועג א ,טנאלאט סעק
 -ָאבא רע טלמאז געװ ןפא .ןראדנעלאק ענַײז ןבעגסיורא סעדָא ןיא יקצעניל טרָאפ טלעג יד
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 ךיז טצעזאּה יקצעניל ןוא גלָאפרעד ןבָאה ןראדנעלאק יד .דארגטעוואסילעי ןיא .ב .צ ,ןטנענ
 .סאג עקסנעּפסוא רענעזעװועג רעד ףא עריד רעניילק א ןיא ,סעדָא ןיא עכַאּפשימ רעד טימ
 .ב .צ ,רעדירב עטוג םאטס ןוא רעבַײרש ,טנַײרפ זַײרק א ןעקצעניל םורא ךיז טפאש ָאד
 ּפיסָא ,םוילבנעיליל ,ןדאפדלָאג :רעבַײרַש ןופ ,ןָאזרעביל ,ןאמטלעוו ,ןאמרעַײּפ ;טעמקראטש
 -רעל טימ .רענרעל עיראמ עלופטנאלאט ןוא עטנאסערעטניא רעייז יד ,יורפ ןַײז ןוא רענרעל
 ,טדאמשעג ךיז ,טנאקאב יװ ,רענרעל טָאה רעטעּפש .טנכערעג רעייז ךיז יקצעניל טָאה ןרענ

 זַײרק םוצ טָאה עלעדנעמ .ןדִיי ףא ןלאפנָא עליפא ןוא ,ךריק יד ןכוזאב רעלוגער טגעלפ
 ףזעוװעג טינ לָאמניק עלעדנעמ ןוא יקצעניל ןענַײז טנַײרפ .טרעהעגנָא טינ לָאמנייק

 רעד .עִיגרענע טימ לופ ,גנומיטש רעטוג א ןיא ןוא רעטנומ יקצעניל זיא טַײצ ענעי
 / -עּפָאה ןייק ןעוועג טינ זיא'ס סיויעה ןוא ,גנוטַײצ עשידִיי א ןּבעגסיורא ןבייהנָא טסילשאב זַײרק
 ןא רענרעל טיג ,דנאלסור ןיא גנוטַײצ יד ןבעגסיורא ףא שינעבױלרעד א ןעמוקאב וצ גנונ
 טעדנירגעג זיא יוזא .דנאלסור ןיא ןלישרעבירא ןוא גרעבמעל ןיא ןקורד גנוטַײצ יד עצייא
 .(1815) ןדאפדלָאג ןוא יקצעניל ןופ גנוטַײצ יד ,"קילָארסִיי, רעד ןרָאװעג

 .ןענעדאפדלָאנ טימ רע ןוא ,ענאמייגא ןיא עכָאּפשימ יִד ּפָא ףעקייט טקיש יקצעניל
 ןיא .ףמוירט טימ ךרודא זיא עזַײר רעייז .גנוטַײצ רעד ראפ ןטנענָאבא ןעלמאז םורא ןרָאּפ
 טנזױט רעביא ןבעגעג עציניוו ןוא וועשטידרעב ,רימָאטישז ,סעדָא ןבָאה טייצ רעצרוק א
 ןוא ,גרעבמעל ןיא רעבַײרש עדייב ןרָאפ רעטנומ .עמוס עסיורג א ןטַײצ ענעי ראפ ,לבור
 יד ךַײלג טסאפראפ ןדאפדלָאג ןוא ,גנוטַײצ רעד ןופ ןעמָאנ רעד טײטשנא לאוקָאָו א ףא
 .גנוטַײצ רעד ןופ רעמונ ןטשרע ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,"קילָארסִיי, דיל םוצ עידָאלעמ
 עדַײב ןופ סעכָאּפשימ יד ךיוא גרעבמעל ןיא ּפָארא ןעמ טמענ םורא םישָאדאכ ַײרד ןיא
 זיא'ס .טפאשטריוו עמאזניימעג א טריפ עמ ןוא עריד ןייא ןיא ךיז טצעזאב עמ .ןרָאטקאדער
 טאמיק טליפעגסיוא ןבָאה ןרָאטקאדער עדייב .טַײצ עצרוק רעייז רעדייל ,עכעלקילג א ןעוועג
 -כָאט יד ,יורפ סנדאפלָאג ןעוועג זיא טפארק עשינכעט עטנכייצעגסיוא ןא .גנוטַײצ עצנאג ייד
 טוג טָאה סָאװ ,יורפ עטעדליבעג א ,לעברעוװ רערעל רעסעדָא ןטנאקאב טוג א ןופ רעט
 ןרָאפעגמורא זיא ןדאפדלַאג :טלייטעגרעדנאנאפ יוזא ןעמ טָאה טעברא יד .ןכארּפש טנעקעג
 ךיז ןבָאה ךיג רעבָא .גנוטַײצ יד טריפעג טָאה יקצעניל ,ןטנענָאבא ןעלמאז דנאלסור ןיא
 ןבילבעג ןוא ןעװעג ןענַײז ןעיורפ יד .רעבַײװ יד אב טינ דָארג ןוא ,ןעגנובַײר ןבױהעגנָא
 ןשירארעטיל ןפא ןרָאטקאדער יד ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ ןענַײז ןעגנובַײר יד .טנַײרפ עטסעב יד
 עשירארעטיל סנדאפדלָאג ןופ סעניורסעכ יד ןריקיטירק ףראש טּפָא טגעלפ יקצעניל .ןדָאב
 .ןסעברא סנדאפדלָאג ןרעדנע ןוא ןריגאדער שיגרענע ץנאג טַײהנזעװּפָא ןַײז ןיא ןוא ,ןטעּברא
 ןטסקענ ןפא דנאלסור ןיא ןרָאפעגקעװא לָאמניײא זיא ןדאפדלָאג זא ,ןזעוועג זיא ףָאס רעד
 -רעדעצ ןופ ףליה רעד טימ .ןעמוקעגקירוצ טינ גרעבמעל ןיא רעמ ןיוש ןוא רוט-ןטנענָאבא
 ןריפוצנַײרא טָאבראפ םעד טלעױּפעג ןדאפדלָאג טָאה ,ןעגנודניבראפ טאהעג טָאה סָאװ, ןעמיוב
 זיא סָאװ ,גנוטַײצ רעד ןופ ךארק םוצ טכארבעג טָאה סָאד .דנאלסור ןיא "קילָארסִייי םעד
 ןיא ןענופעג ךיז סָאה יקצעניל .דנאלסור ףא ךעלסילשסיוא טאמיק ןרָאװעג טנכערעגסיוא
 ןעיצ'ס ןוא .סעדָא ןיא קירוצ רעביוא ךיז רע טבַײלק סערָאצ טימ םיוק .עגאל רעשיטירק א
 ןָא ךיז טבייה'ס .רעדניק יד ןופ ןטַײהקנארק ,סעקכאד ,טיונ ןופ געט ערעוװש רעדיװ ךיז
 גנורידראבמָאב רעכעלגעמ רעד ןגעװ ,ןעגנאלק ךיז ןטיײרּפשראפ'ס .ַײקרעט טימ עמָאכלימ יד
 ןוא ,ןפיולטנא רעדיו ףראד ןעמ .ןשטנעמ ןופ טקידײלעגסױא טרעװ טָאטש יד .סעדָא ןופ
 ןטעב ,װערָאק ןכַײר ןקיצנייא םעד ,ןעקסווָאלקס ראפ ןקירעדינרעד ךיז רעדיוו סיוא טמוק'ס
 .ענאמייגא ןיא רעדיװ ןפעלשקעווא ךיז רעטניוו טלעג סעקסווַאלקס ףא ןוא ,עליכעמ טיא אב

 עמ ,רעטָאפ ןַײמ ןופ עדרעװו רעכעלשטנעמ רעד ראפ ּפאלק רערעווש א ןעוועג זיא'ס
 -גיזאב רעד זא ,ןעזעג סעכאנ סיורג טימ טָאה סָאװ ,יקסווָאלקס זא ,ןַײז עדיֹומ רעבָא זומ
 ןעיירדסיורא זיא סע יװ ךיז ןפלָאהעג םיא ךָאד טָאה ,ןעמוקנָא םיא וצ ןומ יקצעניל רעט
 יעּוװט םיא ראפ ןפױקנַײא עקװָאכאק לטעטש ןיא עלעטש א ןבעגעג םיא ןוא ,טיונ רעד ןופ
 קישטדארדָאּפ א יוװ יקסווָאלקס טרָאפ רעטעּפש .שעדיוכ א ?בור טעדנוה ןופ טלאהעג ןטימ
 טעז טסעראקוב ןיא .ןטלעטשעגנָא ןַײז יו ןעקצעניל טימ טמענ ןוא עינעמור ןיא טנָארּפ ןפא
 .רעלעק רעטמיראב רעד טימ "ענעלעה .ענייש יד , ,עקטערעּפָא ןא לָאמ ןטשרע םוצ יקעצניל
 טפיוק ,לבור טנזיוט ןבלאהרעדנָא ןופ לאטיּפאק א טימ קירוצ יקצעניל טמוק עמַאכלימ ףָאס
 טבַײלב ָאד .עִיזאנמיג ןיא ןַאסרעכ ןיא רע טקיש ךעלגנַיי ערעטלע יד ,ענאמייגא ןיא לזַײה א
 יד ,טרָא ןיא ףא ןטלאהסיוא טינ גנאל רעבָא ןעק יקצעניל .1880 זיב עכָאּפשימ עצנאג יד
 רעד רעדיװ טנָאזירָאה ןפא ךיז טזַײװאב ָאד .ןָאסרעכ ןיא רעבירא טרָאפ עכָאּפשימ עצנאג
 -ָאּפשימ יד טימ רעבירא ןרָאפ עדייּב ןוא ,יקסווָאלקס ףעסיוי לדנעמ-םעכאנעמ ןוא רעמיורט
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 ןריטָארקנאּב םישָאדאכ עכעלטע ךָאנ .טפעשעג-ריּפאּפ א ןענעפע ייז ּוװ ,װעַײלָאקינ ןיא סעכ
 עצרוק טכאמעג יקצעניל ךָאנ טָאה .לָאמ ייווצ .סעדָא ןיא רעבירא טרָאּפ עמ ןוא ,םירכָאס יִד
 ןָא טאמיק טּבעלעג סעדא ןיא טציא ןיוש רע טָאה רעבָא ןיימעגלא ןיא .סעדָא ןופ ןגולפסיוא
 יקצעניל ךָאנ טריפ סעדא ןיא ןרָאפרעבירא ןכָאנ .(1915-1882) רָאי קיסַײרד רעכעה סַײרעביא
 -נעראפ ןוא טַײצ רָאי א טרעיוד סָאד .ןטפעשעג ענעדיישראפ ןעקסווָאלקס טימ סעפטושעב
 לאווק רעקיצנייא סעקצעניל רוטארעטיל זיא ןָא טציא ןופ .לאפכרוד א טימ רעדיװ ךיז טקיד
 | .ענויעכ ןופ

 שטַײד ןופ רעביא טצעז רע -- קרעו ןסיורג א וצ יקצעניל וצ טערט 1882--83 רָאי ןיא
 -רעביא ןענעדאפדלָאג ראפ רע טָאה רעטעּפש לסיבא ,"קלָאפ ןשידִיי ןופ עטכיש;ג, סצטערג
 רעדיוו ןוא ,סעדָא ןיא טבעלעג ןאד טָאה ןדאפדלָאג ."םעכָאכ םעד ןסָאנ, סגניסעל טצעזעג
 טסאג רעטפָא ןא ןעוװעג ןאד זיא ןדאפדלָאג .טנַײרּפטוג ןרָאװעג םיא טימ רעטָאפ רעד זיא
 .בוטש ןיא זדנוא אב

 ךיז עיגרענע סיורג טימ יקצעניל ךָאד טָאה ,רעכעלקנערק א ,רעגנוי ןייק טינ ןיוש
 ןילא טפראדעג טָאה עמ .טכַײל טינ ןעועג זיא טעברא יד ןוא .טעּברא רעד וצ ןעמונעג
 רעד ןוַײּפש סָאװ ןענאוו זיב ןוא ,ַײרעקווד רעד ןלָאצוצּפָא ןעלטימ ןעניפעג ,ןקורד ,ןבַײרש
 :רעכיב ענַײז ןפיוקראפ ןוא ןטיירּפשראפ ןיײלא טפראדעג ךיוא טָאה יקצעניל .עכָאּפשימ
 ןוא רעזַײה רעּביא ןײגמורא ,טעטש ענעדישראפ רעביא ןרָאפמורא שידָאירעּפ .ה .ד
 טינ ךָאנ א ףא ןסנאווא -- טלעג ןטעּב עליפא לָאמא ןוא ,לכיב ןַײז ןגיילרָאפ ןוא ןטפעשעג
 יקצעניל טגעלפ לָאמנייא טינ ןוא ,עיסעּפָארּפ ענעטלַאשראפ א ןעוועג זיא'ס .קרעוו ןטקורדעג
 עטכישעג , רעד ןופ גנוטיירּפשראפ יד טגעלפ ךַאד .טינ ןיוש רע טבַײרש רעמ זא ,ןרעוש
 טגעלפ יקצעניל .םוכט ןרעסיוא ךיוא רָאנ ,םוכט ןיא רָאנ טינ ,טכעלש טינ ןייג "ןדִיי ןופ
 עליפא רע טָאה עװקסָאמ ןיא .עװקסַאמ ןיא עליפא ןוא וועיק ,ווָאקראכ ןיא ךיוא ןרָאּפראפ
 יד טפיוקעג ןרעג ,ןעמונעגפוא םעראוו טרַאד םיא טָאה עמ ,גלָאפרעד ןטסערג םעד טאהעג
 -רָאפ א ןעמוקאב רעטָאפ רעד טָאה עװקסַאמ ןופ קידנעמוקירוצ .טלָאצעג טוג ןוא "עטכישעג,
 טרָאד ןבעגסיורא שרעה ףעסיוי םענייא סעּפע ןופ ןאשוטאב טָאטש רעשינעמור רעד ןופ גאלש
 ןרעטניה טגניד ,ןאשוטאב ןיא קעווא טרָאפ ,ליפ טינ טכַארט רעטָאפ רעד .גנוטַײצ עׂשירְיי א
 טפיוק ,ַײרעקורד ןוא עיצקאדער יד ַײס ,עריד ןַײז ַײס ןַײז ףראד'ס ּוװ ,לזַײה א טָאטש
 סָאװ ,טפירש ןטסאפעגוצ טינ טוילַאסבא ןוא םענעכָארבעצ ,ןישאמ-קורד עשִיאכרא ןא סעּפע
 ..עכָאּפשימ יד ןעמענּפָארא סעדָא ןיא קירוצ טמוק ןוא ,וואטק-עשאר ןעוועג זיא ןופרעד טפלעה
 טימ ,'קילָארסיי ןטימ יװ ןזעוועג זיא ףָאס רעד .1886-1885 ןעװעג ,רימ טנַײש ,זיא סָאד
 .עינעמור ףא רַאנ טריטנעירא ךיז טָאה גנוטַײצ יד סָאװ ,דיישעטנוא םעד

 -עגסיוא ךיז טָאה ָאד .טוג רעיײז ןעקצעניל ןעמונעגפוא טָאה טפאשלעזעג עקיטרָא יד
 יקצעניל זא ,גנאלק א טיירּפשראפ ךיז טָאה ,וועגא ,ןוא ,רעבַײרש א ראפ ץערעכערעד טקירד
 .ןאמ רעכַײר א זיא

 רעד ןיא טיהעגפוא זיא רעמונ ןייא) "לאנַאיצאנ; ןסיהעג טָאה גנוטַײצ יד
 -טימ ןייק ןעװעג טינ טאמיק ןענַײז ןעקצעניל ץוכא .(קעטָאילביב רעכעלטנפע רעסעדָא
 יד ךיז טגעלפ ןאשוטאב ןיא .טקישעגוצ סעפע טָאה ןדאפדלָאג זא ,רימ טנַײש .רעטעברא
 ןייא ןייק ןפיוקראפ טינ ךיז טגעלפ טעטש עדעדנא יד ןיא ,ןפיוקראפ זיא סע יװ גנוטַײצ
 -וירב רעד טָאה גָאט ןדעי ןוא ,קירוצ ןעמוק ןגעלפ ןראילּפמעזקע עטקישעצ יד .רעמונ
 טוװּורּפעג טָאה יקצעניל .(טגָאזעגּפָא) "זּויפער לאנָאיצאנ, ;ןטַײװ ןופ ןיוש ןגירשעג רעגערט
 ןיא ןרָאפעג זיא ,רוטארעטיל ןטיירּפשראפ וצ לטימ ןטלא םעד ןדנעװנָא עינעמור ןיא ךיוא
 ןעוועג רע זיא עינעמור ןיא לַײװ ,גלָאפרעד ןלאמינימ א טימ רעבָא ,וָאליארב ןיא ,ץאלאג
 .רעלוּפָאּפ קיניײװ

 .םעלָאשעב רָאג טינ טבעלעג ךיוא יקצעניל טָאה טפאשלעזעג רעקיטרָא רעד טימ
 .ןבילבעג זיא יקצעניל .גנוטַײצ רעד ןופ ןטָארטעגּפָא ןכ'גניא זיא שרעה ףעסיוי רעסיוועג רעד
 ףראש טָאה יקצעניל .עלאקידאר ץנאג א ןעװעג זיא גנטַײצ רעד ןופ גנוטכיר יד .ןיילא
 -שינעמור יד ןוא טכאמ עקיטרָא יד עליפא טַײצ וצ טַײצ ןופ ,גנוריגער עשיסור יד טלדיזעג
 ןטנענָאבא ענעבילבעג לסיּב סָאד זא ,ןעװעג זיא טאטלוזער רעד .עיטארקָאטולּפ עשידִיי
 ןופ טכארכעג טָאה יקצעניל סָאװ ,(.ר 1000) לאטיּפאק רעניילק רעד ןוא ,ןפָאלעצ ךיז ןענַײז
 ןבָאה טרָא רעיײז ףא ןוא ,קעװא ןענַײז רעצעז יד ,ךיז ןעגנאגעצ ןיוש ךיוא זיא ,דנאלסור
 . םווא ןטרָאג רעסיורג רעד ןפלָאהעגוצ קראטש טָאה טַײצ-רעמוז .ןיז סעקצעניל טלעטשעג ךיז
 ךיא .עטלפייווצראפ א רַאג ןרָאװעג ןיא עגאל יד ןוא ,טסבראה ןעמוקעג זיא'ס .עריד רעד
 ,םיריווג עקיטרָא יד ןופ םענייא ףא ןלאפעגנָא ףראש גנוטַײצ רעד ןיא יקצעניל זיא טַײצ רעד
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 ןעמוקעג:ַײרא זיא סע .קנארק ןגעלעג זיא יקצעניל .רעגייטש ןַײז ףא טריגאער טָאה סָאװ
 ןבָאה םייהא .רוטקעפערּפ ןיא עשיומ ןוז ןטסטלע םעד ןֹוא םיא ןדאלעגנַײא ןוא ראסימאק א
 ןויטָאמ םוש ןייק ןָא ייז ןעמ טָאד רוטקעפערּכ ןיא לַײװ ,טרעקעגקירוצ טינ ןיוש ךיז עדייּב
 ,טקעפערּפ ןיא טענַײטעגנַײרא ,ט.עװ יד טרעקעגרעביא טָאה רלטומ יד .טריטסערא ךַײלג
 ןוא םייהא ןריפקעװא ןטנאטסערא עדיײב ןעמ טגעלפ טנװָאניא :טלעױּפעג ךָאד סעּפע ןוא
 ןעמוקעגנָא זיא ךעלדנע .ןכָאװ ייוצ טרעיודעג טָאה סָאד .עסיפט ןיא רעדיװ ירפרעדניא
 ןײג טפראדעג יז ןבָאה ץענערג רעד זיב .דנאלסור ןיא ןדייּב ייז ןקישסיורא ?עפאב א
 | יָאװנָאק א רעטנוא סופוצ

 -טימ ,ןאב רעד טימ ןרָאפ ןלָאז עדייב זא ,טלעיוּפעג רעטומ יד טָאה ימ רערעוװש טימ
 טנאה ןיא לכיט א טימ זיא רעטומ יד .ןבשזעכ םענעגייא רעייז ףא יָאוװנאק םעד קידנריפ
 ןייק ןעװעג טינ ןיא בוטש ןיא ?ַײװ ,סעװָאדענ ןעלמאז רעזַײה יד רעביא ןעגנאגעגמורא
 ךרוד טיילגאב ,ייז טימ רעטומ יד ןוא עטריטסערא עדייב ןענַײז ךעלדנע .טלעג ןשָארג
 .טעקאפ ןמיײהעג א ןבעגעגטימ ןעמ טָאה טאדלָאס םער ,סאי ןיא ןרָאפעגעװא ,טאדלָאס א
 רע טָאה רעטומ ןַײמ ןופ סעשָאקאב יד ףא ןוא ,דָיי א ןעוועג רעבָא זיא טאדלָאס רעד
 רעד ןגעוו ךיז טלזנאה'ס זא ,ןזיועגסיורא ךיז טָאה'ס ןוא ,טעקאפ םעד טנפעעג קיטכיזרָאּפ
 םוצ טקישעגּפָא ןעקצעניל ןעמ טָאה סאי ןיא .ןאמסָארג ריווג ןטקידיילאב םעד ןופ עריסעמ
 ןענַײז רעדורב רעד ןוא רעטָאפ רעד ,ןעמונעגּפָארא ןעמ טָאה טסערא םעד ,לוסנָאק ןשיסור
 .רעדניק יד טימ רעטומ יד ךיוא ןעמוקעג זיא רעטעּפש לסיבא ןוא סעדָא ןיא ןעמוקעגקירוצ
 ,ןטסנידראפ זיא סע עכלעוו ןכוז ןטגנערטשעגנָא ןוא טיונ ןוּּפ ןרָאי ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעדיוו
 .רעדורב רעטסטלע ןַײמ עכַאּפשימ רעד ןפלעה ךאסא ןביוהעגנא ןאד ןיוש טָאה סע

 ןופ עטראק א ףיונוצ טלעטש רע .דָאירעּפ ןעִיצ-סאביכ א ןָא ךיז טבייה ןעקצעניל אב
 ,"לעָארסַײ-ץערע רעדָא עקירעמא, ךעלכיב ,עניטסעלאּפ ןופ עיפארגָאעג א ,עניטסעלאּפ
 ."רעהא רעדָא ןיהא,

 רעפייס , עבאנסיוא עשידָאירעּפ א ןבעגסיורא ןבױהעגנָא יקצעניל טָאה 1883 רָאי ןכָאנ
 טיג עינעמור ןופ ןעמוקירוצ ןכָאנ .ןרעמֹונ 10 סיורא זיא סע רעכלעו ןופ ,"סעניורכיזאה
 ,רעפיוש רעד .1 :(1887-1886 םורא) ןעמענ ענעדיישראפ טימ ןטפעה שידָאירעּפ יקצעניל סיורא
 ,ןעמיוקיפא רעד .6 ,רערָאנש רעד .5 ,רעלּפאלּפ רעד .4 ,רעכיו רעד .3 ,רעגערג רעד 2
 ןופ לטיט םעד .םיורגלימ רעד 10 ,עלעגייפ סָאד .9 ,שיוורעדעלפ רעד .8 ,לדיירד סָאד 1
 -ילבוּפ-שיריטאס ןעװעג ,ָאזלא ,ןענַײז סָאד .ןלעטשטסעפ טינ ךיא ןעק רעמונ ןטפלע םעד
 ןַײז ,קיטסילאנרושז וצ עיטענ סעקצעניל טקירזעגסיוא ךיז טָאה ייז ןיא .ןטפירש עשיטסיצ
 ,"ץיליימאה, ליּפשַײב םוצ יװ ,ןעגנוטַײצ עקיטלַאמעד יד רעבָא ,גנוטַײצ א וצ טפאשקנעב
 עטסערג ןַײז טַײצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןסָאלשעג ןעוועג םיא ראפ ןענַײז ,"עריפצאה..
 -טימ ןוא (1865) לקיטרא ןטשרע ןַײז טקורדעגּפָא ךָאד רע טָאה "ץיליימאה,, ןיא .עִידעגארט
 ןיא ."טאלב-סקלָאּפ, ןיא ךיוא לָאמא ןבירשעג טָאה רע ,רָאי ייווצ רָארָאנָאה ןָא טעּבראעג
 ןעקצעניל ןוא ןעגנוטַײצ עקיטלָאמעד יד ןשיװצ טקילפנָאק רעד ויא ןרָאי עקידרעטעפש יד
 .טפיטראפ ךיז ןוא ןסקאוועג רעמ ךָאנ

 ,טציא ןרעהעג ןעקצעניל םורא זַײרק םוצ .1889-1885 ןרָאי יד אב טציא טלאה ךיא
 ,ימַאנעב ,יקסנילעזאב ,ןישטשָאמאז ,יקצינוואר ,דלעפקנארפ ,טנַײרפ עטלא עַײרטעג יד ץוכא
 ,(ימיָאנ-שיא) ירעלסקעוו

 -םעלָאש .םעכיילא-םעלָאש :ןרעטש רעַײנ א ךיז טזַײװאב טנָאזירָאה ןשירארעטיל ןפא
 ."קעטָאילביּב-סקלָאפ רעשידִי , ןַײז ןיא ןעמענוצלײטנָא רעטָאפ םעד ןַײא טדאל םעכיילא
 רעטנומ .ןעמעכיילא-סעלָאש וצ וועיק ןיא יקצעניל וצ טרָאפ ץנעדָאּפסערָאק רעסיוועג א ךָאנ
 טניפעג ייזומ רעסעדָא ןיא ."ןיירכ ןיא םערָאװ רעד, :קרעװ ַײנ א רעטָאפ רעד טבַײרש
 טימ ,ןעקצעניל ענַאטאמ א ,טַײצ'רענעי ןופ ןעמעכיילא-םעלַאש ןופ עיפארגָאטָאפ א ךיז
 יו ,םעכיילא-םעלָאש זיא ךָאד ."ןעקצעניל רעבַײרש-רעדורב ןרעטלע םעד, .טפירשפוא רעד
 יקצעניל ןכלעוו ,לבור טרעדנוה ןופ סנאווא ןא בילוצ .טראה ץנאג ןעוועג ,רעבעגסיורא ןא
 -גַײרא יד זיולב .סעצָארּפ א וצ ןעננאגרעד טינ ריש יא ,טַײצ רעד וצ טעּבראעגּפָא טינ טָאה
 םעד טרידיװקיל טָאה ,עװקרעצָאלעב ןופ יקסװָאלָאקַאס ר"ד ,טנַײרפ ןטלא ןא ןופ גנושימ
 .(ייוומ רעסעדא ןיא ץנעדנַאּפסערָאק יד ךַײלגראפ) טנעדיצניא

 ךיז טזַײװאב יקצעניל ןוא ,טרעיודעג טינ גנאל טָאה טַײצ ערעסעב סָאװטע עקיזַאדיד
 רעד ןעװעג רעבָא ןיוש זיא סָאד .רעכיוס-עּווט א ןופ עלָאר רעד ןיא עקווָאכאק ןיא רעדיוו
 וױלב ןבילבעג יקצעניל זיא עקוװָאכאק ןיא .עיצרעמָאק ןופ טיבעג ןפא ווּורּפ רעטצעל
 .טיוט ןזיב ָאד ןיוש טבַײלב ןוא סעדָא ןיא קירוצ יקצעניל ןיֹוׁש זיא 1889 .רָאי בלאה א
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 עכַאּפשימ יד .רָאי 50 טלא ןיוש זיא רעטָאפ רעד .ןרָאי ערעווש רעדייסעק ןעייג סע
 ,טכעלש רָאג ןזעוװעג טלָאװ סע}.רעדניק עניילק .רָאג 2--םעד ןיא ,ןשטנעמ 7 ןופ ןיוש טייטשאב
 ןיש ןטסטלע םעד ןופ טארפיב ,ןיז ערעטלע ייווצ יד ןופ טַײקנבעגעגרעביא יד טינ ןעו
 טבעלעג ןבעל ןַײז ןופ רָאי 15 עטצעל יד יקצעניל טָאה םיא קנאדא זיולב .עשיומ ןטנָאמרעד
 .טיורב לקיטש ןגעװ קידנטכארט טינ ,רוטארעטיל טימ ךיז ןעמענראפ טנעקעג ןוא גרָאז ןָא

 -ךַאפ ןוא ךיקרָאג א טנפעעג עליפא טָאה רעטָאפ רעד .רעטיב ןעװעג זיא לַײװרעד
 ןפא טָאטש רעטנעצ ןיא עריד עסיורג א ןעגנודעג טָאה רע .םישָאדאכ ייווצ ךַאנ יז טכאמ
 .סושעה ןיא ,ןעגנידראפ רע טגעלפ ןרעמיצ עלא טאמיק ,עקסוועילעשיר ןוא עשידִיי ןופ לקניוו
 .לאז רעסיורג ןייא ןבילבעג זיא עילימאפ רעד ןופ

 .םעד ןעמ טגעלפ לָאמוצ .ךיקרָאג עטנַאמרעד ןיוש יד ןענופעג עקאט ךיז טָאה ָאד
 לָאז סע טכאמעג ךעלגעמ טָאה לאז רעקיּבלעזרעד .וו .א .א סעכמיס ,סענעסאכ ראפ ןעגנידראפ לָאז
 .ןטנװָא עשירארעטיל ןענעדרָאנַײא ןוא טפאשלעזעג ערעסערג א זדנוא אב ןעלמאזראפ ךיז
 עשירארעטיל עלאגעל טינ ,ענעסָאלשעג רעבָא עטלָאצאב ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ ןטַײצ ענעי
 טָאה ָאד .קעװצ עכעלטפאשלעזעג ענעדיישראפ ףא ןייג טנעלפ עסָאנכאה יד ןוא ,ןטנװָא
 יד, ;דאיואסק ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,קרעװ ענַײז טנעײלעג רעטָאּפ רעד סע
 .דנא ןוא "סעװָאסוכז, ,"ךאסייּפנברָאק רעד, ,"ןפיש ייווצ יד, ,"ןצרוקניא עטכישעג עשידִיי
 עלענָאיסעּפָארּפ א ןילא .גלָאפױעד ןקיזיר א טימ ןייגכרוד טגעלפ ןענעיײל סרעטָאפ םעד
 / רענעטלעז א ןעװעג זיא רעטָאפ רעד זא ,ןגָאז ֹוצ ךיז ךיא ביולרעד ,טיבעג םעד ףא ןרעוט
 עטנכייצעגסיא ןא ראפרעד רעבָא ,עסיורג ןייק טינ טאהעג רע טָאה םיטש א .רָאטאטיצער
 ןעועג רע זיא רעדיל ןופ עיצאטיצער רעד ןיא .עזַארּפ ןעגנילעג םיא טגעלפ טארפיב .עיצקיד
 :ןטיירג קראטש ךיז רע טגעלפ טנװַא ןא ףא ןעגנוטערטסיורא ענַײז וצ .רעכאווש ךאסא
 םיא .טנעילעג םיא ראפ ןוא רעמיצ ןופ לקניוו ןיא עילימאפ רעד ןופ ןצימע ןצעזקעווא
 ןעגנול עכאווש טאהעג טָאה רע) עמיטש יד ןעַײטס טינ םיא טעװ'ס זא ,טקִיורמּואּב טָאה
 םעד .טגערעגפוא רעייז ןַײז רע טגעלפ ןטערטסיורא ןסאשעֶב ךיוא .(טסוה ןשינָארכ א ןוא
 רָאנ טנעקעג ,רעדניק ענַײז ,רימ ןבָאה ,רוטארעטיל עשידִיי יד לאלכיב יװ ,קרעװ סרעטָאפ
 טינ לָאז סָאד ענדָאמ יװ .שידִיי טנעיילעג ךאווש ןבָאה ןיילא רימ .עיצאטיצער ןַײז ןופ
 טנרעלעג רע טָאה ךימ זיולב ןוא ,טכא ףורעד טגיילעג קינייװ רעטָאּפ רעד ךָאד טָאה ,ןעגנילק
 טגעלפ ןּכאז ענעגייא ענַײז ןענעיילרָאפ ןסאשעב ."עטכישעג עשידִיי, ןַײז טול שידִיי ןענעייל
 .וװ .א .א ןבעגוצ ,ןצריק ,ןלעטש ענעדיישראפ ןכאמרעביא ,טײהרעטריזיװָארּפמיא ,טרָא ןפא רע

 רעַײײז ןעוועג ןענַײז ןרָאי רעק-90 יד ןופ בײהנָא ןוא רעק-80 יד ןופ ףָאס רעד
 ךָאנ זיא סעקצעניל ערעיראק עשירארעטיל יד, .ןפאש סעקצעניל ןיא טַײצ עוויטקודַארּפ א
 ווָאנבוד -- סוקיטירק "דָאכסָאװ , ןיא 1889 רָאי ןיא ןבירשעג טָאה ,"טקידנעראפ טינ טַײװ
 ."ןיירכ ןיא םערַאװ , ןופ ןענַײשרעד ןכָאנ

 סרעטָאפ םעד ןופ ייליבוי רעד ןרָאװעג טרעַײפעג זיא 1890 רעבמעוװָאנ ןט-17 םעד
 . ,רושָארב א ןיא ןבירשאב יונעג זיא גנורעַײפ יד .טַײקיטעט רעשירארעטיל רעקירָא5
 רעד .ןטאנעצעמ ןוא םיליקסאמ זַײרק א ךרוד 1891 ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא סָאװ
 -עלעט ,ןעגנוסירגאּב טימ סעדער ךאסא :קיצראה ןוא ךעלרעַײּפ רעײז ךרודַא ןיא ייליבוי
 ןימ א ,ןעקצעניל ןופ עדער יד .לאז רעזדנוא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנורעַײּפ יד .סעמארג
 ןבָאה ךאסא .עקידנועװנָא עלא טלסיירטעגפוא טָאה ,עמַאשענ רעטקידיײלאב א ןופ יודיוו
 עטרעטסַײגאּב ןוא ןטנעמסידלפא עשימרוטש .ןופ טרעטיצעג ןבָאה טנעװ יד .טנייװעג
 .ןעיירשעג

 ןעגנוקידיילאב סאפ רעסיורג א ןיא קינָאה עלעפעל א זיױלב ןעװעג רעבָא זיא סָאד
 עטרעּפמולעגמוא עדליו ענעי ןזיועגסיורא ךיז טָאה טלמעד ןיוש .ןעגנוקירעדינרעד ןוא
 -עגנָא ןבעל ןַײז ןופ ףָאס םוצ טָאה סָאװ ,ײנּפ עשירארעטיל יד דאצימ ןעקצעניל וצ עניס
 ךיז טָאה יז .גנוגלָאפראפ רעקידסענַאמכארנָא, רעטריזינאגרַא ןא ןופ רעטקאראכ םעד ןעמונ
 טנַײּפ טָאה עמ .ןרירָאנגיא ןוא ןגַײװשראפ ןופ קיטילַאּפ א ןיא לָאקמעדיױק טקירדעגסיוא
 סָאװ ,ןרינאמ ןָא רעבאּכעמ ןעמערָא םעד ,ןשטנעמ ןקיסַײב ןוא ןטסיירד ןקיזָאדמעד טאהעג
 עקילאג טפָא ןוא גנוצ עפראש ןַײז טאהעג טנַײּפ טָאה עמ .שיסור טדערעג טכעלש טָאה
 ןטנידראפ ךעלרע ןַײז ןעקצעניל ןזעװעג לכיומ טינ ןעמ טָאה לָאקמעדיוק ןוא .ךעלטרעוו
 טינ םיא ןגעװ טָאה עמ ,טקורדעג טינ ןעמ טָאה ןעקצעניל .טנאלאט ןקיטכירפוא ןַײז ,םור
 -- ,רערעראפ ,טנַײרפ ןעמוקעג ןענַײז ייליבוי ןַײז ףא .טקרעמאב טינ םיא טָאה עמ ,ןבירשעג
 ןּבָאה רוטארעטיל רעד ןופ "ןלארענעג, יד .עטנאקאּב קינײװ ,ערעגנִיי זיולב רעבַײרש ןופ
 .ןעגנוסירגאב עכעלטפירש .ןקיש וצ קיטינ ראפ ןענופעג טינ עליפא ןוא ,ןזיוואב טינ ךיז
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 -לע ןא יװ ,טלטיטאב ןעקצעניל טשרָאקָא טָאה סָאװ ,םעכיילא-םעלָאש ךיוא טָאה ןגיוושעג
 .רעדורב ןרעט

 טעטימאק-ייליבוי רעד ."עריפצאה , ןוא "ץיליימאה, ךיוא קיקענטראה ןבָאה ןגיוושעג
 טינ ךיז טָאה רענייק רעבָא ,ןענאגרָא-עסערּפ עשידִיי עלא ןּבעגעג ןסיוװּוצ סנטַײצאב טָאה
 עיצקאדער יד טָאה ,"דָאכסָאװ, ןיא טקישעג טָאה עמ סָאװ ,ףורפוא ןסיורג א ןופ ;ןפורעגּפָא
 ןפא טריגאער טָאה ,טריטויבעד טָאה יקצעניל ּוװ ,"ץיליימאה,.סערוש 5 זיולּב טקורדענּפָא
 .סערֹוש ַײרד ןופ ץיטָאנ רעצרוק א טימ ייֵליִבּוי

 .אער טָאה יקצעניל .עניטנעגרא ןיא עיצארגימע יד ןָא ךיז טּבײה ןרָאי רע-90 יד ןיא
 -ראפ קיטַײצכַײלג .("עריל עשידִיי יד, גנולמאז רעד ןיא) דיל םעראוו א טימ ףורעד טריג

 םורא ןשטנעמ זַײרק רעצנאג רעד .עניטסעלאּפ ןריזינָאלָאק וצ גנוגעוואב יד ךיז טקראטש
 -רעד ענדָאמ א רָאפ טמוק ָאד ןוא ,גנוגעוואב רעקיזָאדרעד וצ ןָא ךיז טסילש ןעקצעניל
 עיפארגָאעג א ןופ ,"לעָארסַיי-ץערע רעדָא עקירעמא, ןופ רעבאכעמ רעד ,יקצענול ;גנונַײש

 ,גנונעוואב רעשיליפאניטסעלאפ רעַײנ רעד ןופ רענגעק א טרעוו ,עניטסעלאּפ ןופ עטראק ןוא
 -ָאיצ ןופ עניוס רערעסערג א ץלא רע טרעװ רעטַײװ סָאװ ןוא ,זַײרק ןצנאג ןטימ טסַײרעצ
 רע .טריזילאטסירק ןיוש עגארפ רעד ןיא ןעגנּוושנָא ענַײז ןענַײז 1900 רָאי םוצ .םזינ
 ןעװ ,ןאד טשרע ןרעװ טזײלעג טעװ עגארפ-ןדיי יד זא ,ןרעזאכרעביא ןאד טפָא טגעלפ
 רע טגעלפ קידסענָאמכארעבמוא .עגארפ עלאיצַאס עניימעגלא יד ןרעוו טזיײילעג טעוו'ס
 ץנאג א ןכאמ םזינָאיצ ןפא ןגעלפ סָאװ ,ןטסירעיראק יד ןריקסאמעד ןוא ןכאלסיוא טארפיב
 רעסעדא םעד זיולב ןענָאמרעד לעוו'כ .סעדָא ןיא טלעפעג טינ ןבָאה עכלעזא .טפעשעג ןטוג
 ײרעלמוט רעשיטסינָאיצ קנאד א רעטקָאד ןטנאקאבמוא ןא ןופ זיא סָאװ ,יקציוװָאניװא ירד
 ,סעמע םעד ןבַײר טגעלפ יקצעניל .ערעיראק א טכאמעג ןוא רעניבאר רעסעדא ןרָאװעג
 ןרָאװעג ןרָאי יד טימ םורא יוזא ןוא ,סעקשטנעה ענעדַײז ןָא רענגעק ענַײז ןעלדנאהאּב
 ןסיבראפ ןרָאװעג זיא רע ,ןָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה דיירפסנבעל ןַײז .םאזנייא רעמ ץלא
 ןרָאי עטצעל יד ןיא ןשטנעמ טימ טנגעגאב קיצניװ ךיז ןוא

 ,טסיצילבוּפ א ,רעקיריטאס א .רעבַײרש-טעניבאק ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא יקצעניל
 -על א ןועװעג קיטיינ זיא םיא .ןבעל ןופ טַײקטכידעג עמאס רעד וצ ןגיוצעג ךיז רע טָאה
 ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה לָאמאטימ .רענעייל ןטימ ,עסאמ רעד טימ טקאטנַאק רעקידעב !

 זיא רע !!ןבַײרש וצ סָאװ ןגעוו טאהעג טינ רעמ ןיוש טָאה יקצעניל .םיור ןזָאלטפול א
 ט?נ .ןרָאװעג רעגרע ץלא זיא דנאטשוצ-טנוזעג ןַײז רעבָא ,עיגרענע טימ ןעוועג לֹופ ךָאנ
 ךיז רע טָאה ןבעל ןַײז ןופ דָאִירעּפ ןטצעל םעד ןיא .טנעקעג טינ רע טָאה רעבָא ןבַײרש
 ןיא ןעגנערב ,קרעװ עקידרעירפ ענַײז ןטעברארעביא ןטימ ,ןעגנוצעזרעביא טימ ןעמונראפ
 ןשילױּפ, םעד טעבראעגרעביא רע טָאה .ב .צ יוזא .ןגעמראפ שירארעטיל ןַײז גנונעדרָא
 טוט טינ, :.ט .א "ןיירכ ןיא םערָאװ םעד, ,"לגניי עשידיסכ סָאד , :לטיט ןרעטנוא "לגנִיי
 ."רוי לש וצוק, סנָאדרָאג ןופ גנוצעזרעביא ןַײז טעבראעגרעביא טָאה רע ."קידעבעל טינ
 טָאה רע ."?עקנָא סלא עפענ רעד, עידעמָאק עניילק עשישטַײד א טעבראעגרעביא טָאה רע
 -רעד ןיוש יװ ,רע טָאה 1896--97 ."ךעלערעּפ יִד} רעדיל עלעכיב ןיילק א ןבעגעגסיורא
 ענעסיוטשראפ , ןַײז ןבעגעגסיורא ךיוא רע טָאה ןאד .סעידָאלעמ ענַײז עלא ןּבירשראפ ,טלייצ
 ךאסא ןבעגּפָא ןביוהעגנא ,קיטעָאּפ רעביא טעבראעג ךאסא ךיוא רע טָאה ןטַײצ ענעי ."עריל
 .רעדיל עקידרעירפ ענַײז ןעניז םעד ןיא ןטעברארעּביא ןוא עמרָאפ רעד טַײקמאזקרעמפוא
 עשידנעלסיוא ןוא עשיסור שידִיי ןיא ןצעזרעביא שטנּוװ רעד םיא אב ןענאטשטנא זיא טציא
 דאיוואסק ןיא זיא סָאוו ,"עזומ עשִיייּפָאריײא יד , גנולמאז א ןענאטשטנא זיא יוזא .רעקיסאלק
 ,ענייה ,רעליש ,ןיקשוֿפ ,וָאטנָאמרעל ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ ,ייזומ רעסעדָא ןיא טיהעגפוא
 .ווָאסארקענ

 ,ןןרעפ ןיא רעדיס םעד ,עדָאגאה יד :שיירבעה ןופ טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה רע
 ןופ עיצאליּפמָאק ןימ א זיא טעברא עטצעל יד .דומלאט ןופ קיטע יד ךעלדנע ןוא םיליט
 טעבראעג רעטָאפ רעד טָאה "קיטע, רעד רעביא .דומלאט ןופ ןעגנוגָאזסיױרא עשיטע יד
 ןַײמ אֹּב ךיז טניפעג דאיוואסק רעד .טקידנעראפ טינ קרעװ סָאד ןוא געט עטצעל ענַײז זיב
 .יקצעניל םָארוװא רעדורב

 יידכיב יװ ,גנארד ןכעלרעניא בילוצ יוזא טינ ןיוש טעבראעג .רע טָאּה ןרָאי עטצעל יד
 .ךיז ןיא ןבילג םעד ןצנאגניא ןרילראפ ןיוש רע טגעלפ זַײװנטַײצ .ןטעברא ,ןָאט וצ סעּפע
 ,רימ טימ ךערּפשעג א ןופ ןטימניא ,לָאמניא זא ,ךיז ךיִא ןָאמרעד ליפעג ןרעווש א טימ
 רע טָאה ךעלנייװעג שטָאכ) שיסור טגָאזעג גנולצולּפ ןוא ןסירעגרעביא לָאמאטימ רע טָאה
 יד ,ץלא סָאד ןוא ...ןזָאלראפ ךימ טָאה עזומ ןַײמ ,ןָאט ןעמ ןעק סָאװ, :(שידִיי טדערעג
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 "..ןיִא סעלא סָאד :שידִיי ףא קירוצ רעבירא רע זיא ָאד *...רעדיס רעד ,ןעגנוצעזרעביא
 .טרָאװ "ןקראטש, א טימ טקידנעראפ טָאה רע

 ןבױהעגנָא טָאה סעדָא ןיא :טבעלעגפוא לסיבא עמָאכלימ רעד ראפ ץרוק רע טָאה ךָאד
 -יל טָאה גרעבכָאה רָאטקאדער רעד ןוא ,"ןבעל רעזדנוא , גנוטַײצ עשידִיי א ןענַײשרעד
 סעקצעניל טקורדעגּפָא ןעועג עקאט זיא רעמונ ןטשרע ןיא .ןטעבראטימ ןדאלעגנַײא ןעקצענ
 -כָאה טָאה ןצרוקניא רעבָא .גנוטַײצ רעד ןופ גנודנירג רעד דעװָאקעל טעקנאב ןפא עדער
 -עג לַײװ ,טפאשרעטעבראטימ ןַײז ןופ ןגָאזּפָא ךיז זומ רע זא ,ןעקצעניל טרעלקרעד גרעב
 ןעװעג ןעלטנַײפ זיא טארפיב .טרעדָאפעג שירָאגעטאק ןגרעבכַאה ןֹופ סע ןבָאה ןזַײרק עסיוו
 -װאר ןוא ןקילאיב ,ןעמָאָאה-דאכא םורא זַײרק רעשיטסינַאיצ רעד ןעקצעניל וצ טמיטשעג
 טנאלאט סקילאיב .("עלעזיוו סָאד, ןפורעג קידנטכאראפ יקצעניל טָאה ןטצעל םעד) ןעקצינ
 ,ןטלאהעג קראטש יקצעניל ןגעקאד טָאה ןעלעדנעמ ןופ .טקריװעג טינ רעטָאפ ןַײמ ףא טָאה
 ,ןגָאז טפָא יקצעניל טגעלפ ,ןעלעדנעמ ןוא םִיא ןשיװצ םזינָאגאטנא םעד ףא קידנקוק טינ ןוא
 , :! ,םיא ןופ רעלטסניק רערעסערג א ךאסא זיא עלעדנעמ זא

 ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא עליפא ,גָאט ןדעי טאמיק ,רעלוגער רע טָאה ןבירשעג
 .טקעמעג טינ ,ןייר ,גנונעדרָא ןיא דמָאט ןעװעג ןענַײז ןדאיוואסק ענַײז .ןשטנעמ ערעדנא
 -עגנַײרא רָאנ ,ןכָארטשעג טינ רעבָא ,ןטעברארעביא לָאמ עכעלטע רע טגעלפ ןכאז ענַײז
 טאמיק ,ךעלטקניּפ ןוא טקערָאק ןעוועג רע זיא רעגייטש ןיא .ריּפאּפ ךעלקיטש עַײנ טּפעלק
 ןטנעמָאמ עכעלרעַײפ ןיא .ןַאטנָא טוג ךיז טאהעג ביל טָאה רע .רינאמ ןשעשטַײד א ףא
 לאוטִיר ןזעיגילער ןּופ .רעדניליצ א ןוא ספינש ןסַײװ א ,קָאר ןצראווש א ןגָארט רע טגעלפ
 ןפא ןסָאריּפאּפ ןרעכיור רעּפיקמָאי טגעלפ רע זא ,קנעדעג'כ ןוא ןטלאהעג טינ רע טָאה
 טאהעג ביל רע טָאה ךָאד .םינייכש יד ןופ גנוגערפוא רעד ןופ עָאנאה טאהעג ןוא ןָאקלאב
 ןרעה לוש ןיא ןײגנַײרא רע טגעלפ טַײצ וצ טַײצ ןופ .סעינָאמערעצ עזעיגילער עסיוועג
 טָאה ץיוו ןיא ןוא ,גרעבנייטש ןזאכ רעד ןעמוקנַײרא זדנוא וצ טגעלפ טפָא .םינָאזאכ עטוג
 ךָאנ .םימכארעלָאמלײא םעד ןעגניז עיאוועל ןַײז ףא לָאז רע ןטעבעג םיא רעטָאּפ רעד
 -רעביא ןוא עווייצאמ ןַײז ףא טפירשפוא יד טסאפראפ יקצעניל טָאה טוט ןַײז ראפ גנאל
 ןוא ןבעל סָאד טאהעג ביל ךעלטפאשנדַײל רע טָאה ַײברעד .עטאד רעד ראפ ץאלּפ ןזָאלעג
 .טיוט ןראפ טרעטיצעג

 טימ ןבירשעג ןוא טדערעג טָאה רע :טשרעהאב טינ ןבעל ףָאס ןויב רע טָאה שיסור
 ןוא טדערעג רע טָאה שיסור ,שיטסילאער ןוא ךאפנייא טדערעג רע טָאה שידִיי ..ןזַײרג
 .קידעצילעמ ןבירשעג טארפיב

 רעד) ןרעלסקעװ ץוכא טכוזאב רעוװ קינײװ ןיוש םיא טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא
 -יא .רעקיור ,רענעסאלעג ןרָאװעג זיא רע .(ַאקדערזעב גָאלָאיב ןטנאקאב םעד ןופ רעטָאפ
 עיפארגָאטָאפ יד .ןרָאװעג ָארג קיניוו ךיוא זיא רע ,טרעדנעעג קיניײװ ךיז רע סָאה ךעלרעס
 עטצעל ענַײז ןיא ךיוא ןעקצעניל ןגעװ ףירגאב ןטוג א טיג 1891 ןופ לכיב-ייליבוי ןַײז ףא
 ןענַײז טרעדנעעג טינ ןבילבעג .רענעלק ןוא רענעלק ץלא ןרָאװעג זיולב זיא רע .ןרָאי
 .טנעה ענעקורט עשייייװרענ ןוא ןגיוא עקידנעגנירדכרוד עקידעבעל ענַײז

 -יטלאס רעמ ךָאנ ןוא ןווָאסארקענ טאהעג ביל רעייז רע טָאה רעבַײרש עשיסור ןופ
 ןטפירש עקידנריזילארָאמ סיָאטסלָאט .ןוָאטנָאמרעל ןוא ןעניקשוּפ ךיוא יוזא .ןירדעשטש וָאק
 -ינרעד, יד זיולב טאהעג ביל רע טָאה קרעװ סעקסװעיָאטסָאד ןופ ,טאהעג טנַײּפ .רע טָאה
 ןופ טלאטשעג יד ."ףָארטש ןוא ןכערבראפ, ,"ןשטנעמ עמערָא , ,"עטקידיילאב ןוא עטקירעד
 ענַײז ןענַײז רעבַײרש עשידנעלסיוא ןופ .טאהעג טנַײּפ רעבָא רע טָאה ןװָאקינלָאקסאר
 .ָאנוה רָאטקיװ ןוא ןאסאּפָאמ ,(ענייה טארפיב) ענייה ,רעליש ןעוועג םירבאכעמ עטסעטבילאב

 ןַײז וצ 1909 רָאי ןיא ןזיועגסיורא ןעקצעניל ןעמ טָאה טַײקמאזקרעמפוא ךאסא
 .טגַײרפ ענַײז טרעַײּפעג ייליבוי ןקיזָאדמעד ןבָאה לָאמארעדיוו רעבָא ,גָאטסטרובעג ןטס0
 .ןעוװעג טקורדענּפָא זיא "יטסָאװַאנ עיקסעדַא  ןיא .רעלעטשטפירש יד טינ ,רערעראפ ןוא
 ,ןטסנידראפ ןוא טנאלאט סעקצעניל קידנענעקרענָא ּוװ ,טפירשרעטנוא ןא ןָא לקיטרא ןא
 קעװא יקצעניל זיא ןרָאי רע-80 יד ןיא ןיוש זא ,טימרעד טקידנעראפ רעבאבעמ רעד טָאה
 ."ריראי ןופ, ןַײז ןבירשעגנָא יקצעניל טָאה ייליבוי םוצ .רֹוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ

 .םעד .ןכַאװ ייווצ ןצנאגניא ,גנאל טינ טױט ןַײז ראפ רעטָאפ רעד טָאה טקנערקעג
 . ןוא שיט-בַײרש םוצ ןעגנאגעגוצ ,טעב ןופ ןענאטשעגפוא רע זיא ןבעל ןַײז ןופ גָאט ןטצעל
 ןייג טינ ןעק'ס רעװ, :"דומלאט ןופ קיטע יד, דאיוואסק.ןַײז ןיא ערוש א ךָאנ ןבירשעגנָא
 ,1915 רעבאיטנעס ןט-10 םעד טכאנאב רעגייזא 12 ןברָאטשעג זיא רע ."ןלאפ זומ -- סױרָאפ
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 רעייז ןעװעג זיא עיאוועל ןַײז .טנַײרּפ עטנעָאנ ןוא עכַאּפשימ רעד ךרוד טלגנירעגמורא
 זיא רעבַײרש יד ןופ .ןעמלאסעב ןזיב טיילאב םיא טָאה םָאלױא רעקיזיר א ןוא ,ךעלרעַײּפ
 טרָאװ א .עדער ןייא ןייק .,ייז ןופ טינ ץנארק ןייא ןייק ,עיאװעל רעד ףא ןעוועג טינ רענייק
 .ימיָאנ-שיא -- רעלסקעוו טנַײרפ רעטלא רעד זיולב ןטלאהעג טָאה

 :טסאפראפ ןיילא טָאה רע סָאװ ,עיפאטיּפע יד טצירקעגסיוא זיא עווייצאמ ןַײז ףא

 .ג ..ם

 ּו שיא

 הנומאו הבהא ךא לוכל וּבל שחר
 הנינחו הבהא םעט'וימי לכ םעט אלו :

 ןטבמ הױילמ תמא שרוד בל םות
 ןטשל ויערוי לכ ודגנ ומק תאז לעו
 ןטק רענ תמו ןקז דלונ רשא שיא

 שיאה הז
 יקצעיניל ל"ז ףסוי רֹּב לאֹוי קחצי
 םדב בתכש ,םעה רפוס אוה
 ,םייחּב ֹודוע לכ ,םימב ךפש רשא
 .!םימשה לעתו וחור הבש ידע

 .עוװקסָאמ .1929 טסוגווא ןט5

 ( ןרעטלע ענַײז ןופ טוט ןפא רעדיל סעקצעניל :גָאלוצ :

 רבק סרעטטומ ןַײמ ףױא

 (1869 ט"כרת תנש לולא ז"כ הריטפ רעיא ךאנ רהאי א)

 ןיגַײװש קיטש ןייא ןייוויג זיא ןיּבייל ץנאג ןייד ...?טסגייווש עיד
 ןיגַאלפ אייב ,הלודג אייב ,תורצ אייב ,תחנ אייב
 סטכעלש אייב ןוא סטוג אייּב ,ןידִייל אייב ,ןידײרֿפ אייב
 .ץכערק ןייד ןיגייווש ,ןהעוויג ךַאל ןייד ןיגייווש זיא

 ,עיירטיג עמאמ ,טסגיילפ ןעממוד ןיא ןיגַײװש רָאנ
 היול ןייז אייב ייז ,הפוח סדניק ןייד אייב ייס

 טיונ ןייד ןיא אז ,טייהנעדעירפוצ ןייד ןיא עיוו |
 !טיױט ןייד ,ןיבייל ןייד ,רעטלע ןייד ,דניגוי ןייד

 ?הלודג ,דנעגוי ?טייהנעדעירפוצ ?תחנ
 ?וליפא סאד טכוזרעֿפ ,עמאמ ,ןעד וטסאה ןעוו
 ?"ןיינ, ןייד וצ "ָאי, ןייד ראג טרעהיג ןעד ריד טאה
 ?ןיילא ראג "ךיא , ןייד טסבלעז ,טסעטארט ןייד ,שניוו ןייד

 "הרשכ השא , טראוו םעד ןיא ףעירגעב רעטסארפ ןייד
 - ,הריבע-נ-א ראפ טחאמיג "ךיא , םינייד ריד טאה
 עבאב ןייד ,עמאמ ןייד עיוװ טקנופ ןייז ןברק א
 ."אבה םלוע, סנאמ ם-נופ רעססעמ ץיפש ַא ףיוא ראפ

 .טקעלאיד ןַײז ןופ טנעמוקָאד רעשיטנעטיוא ןא יװ ,עיפארגָאטרָא סעקצעניל טיהעגפוא ןבָאה רימ (1
 .עיצקאדער

 14 ' 5 דנאב ,טפירושטַײצ
 ּי
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 טניימיג טסנערע עיצ ,קילגנוא םוצ ,סע טסאה עיד
 ,טנייוועב ןוא טגולקעב ןיביײל ןייד דנעגייווש ןוא
 רכש ן-תמא ןייד ,עמאמ ,ריד וטסאה ,אנ
 רעצ ןא-- תחנ ןא ןיגייווש סעגיבייא ןייא

 תובא רבק ףױא

 (1885 ה"מרת ריײא ג"י העבש ךאנ גאט םעד ןיא רבק סרעטאפ ןיימ ףיוא)

 ?תמ א עקסָאי 'ר ?ןיבראטשיג רעטאפ ןיימ
 !סערגארפ סניבייל ןייא זיא טוט ןייז ,ןיינ ֹוא
 ןיביײרטש ראבעדנאז ןייא ראג סיוא ךיז טימ טקירד רע
 ...ןיבייל סאד ןעייאנעב עיצ הטומ ןישירֿפ ץנאג טימ

 טרָאפ רעממיא טּבעל סע ןוא טבייליג טאה םעיא ןיא
 טרָאװ סעדנעללעווק ןייז ,גיוא סעדניצילב ןייז
 ןיילא ןיּביײל ם'ייפ המשנ עיד ראוו סאד
 !ןיינ ,ָא ,טינ טּבראטש סָאד ,גיבייא ףיוא טינ טרעה סאד

 ;רעירֿפ עיו טצעי טבייל ,רעטאֿפ ,טראוו ןייד ןיא קילב ןייד
 ;ריד םורעה עללא ךאנ ןירעה סאד ,ןעייז סאד
 רבא סכעלטיא טצעי ךאנ ןיבעלעב ,ןיקיווק יז
 .רבק ןיא וצ דרע רעד ףיוא :דעישרעטניא ןא ראג

 !לעפמעט א רבק רעד טרעװ היד טימ ?רבק ןיא
 ...לפמעל סאד סלא ליומ ןייד ,דימת רנ רעד --גיוא ןייד
 םיתלט ,ןילטיק ןיא עלא אד עטיוט עיד
 ,םיתמה תיחת םעט םעד טשרע ריד ןיא ןילהיפרעד

 המשנ עכיוה איד !לודג ןהכ עיד ןיא
 .המחנ ,ןעבעל זנוא טענאד ןוֿפ ךיוא טסלהארטש עיד
 טיונ אייּב החמש אייב גנונֿפֿפאה ןיא עבעיל ךיוא
 טוט רעד טבעל ריד ןיא ,ןיבייל סאד טבראטש ריד סיוא



 ןייטשנָארב .י

 (1909-1842) רענווָאק ירוא-םָארווא
 "םירוטארעטיל םירבדב בהוא ןיאו דידי ןיא

 .רע גװָא ק .א
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 -מיוב םיפטוש יד ןופ ַײרעקורד רעוװעשראוו יד טָאה (ו"כרת תנש) רָאי 1866 ןיא
 -מאז א-- עלעכיב ןיילק א קראמ-רעכיב ןשִייירבעה ןפא טזָאלעגסיורא טאלבטָאר ןוא רעטיר
 טָא וצ טרָאװרָאפ םעניא .ןעלקיטרא עכעלטפאשנסיוורוטאנ ןוא עשיטירק-שירארעטיל גנול
 רעטנאקאב קיניוװ ןוא רעגנוי א רָאג ךָאנ-- רָאטװא רעד טָאה ("רבד רקח,) גנולמאז רעד
 ;ןבירשעג -- רענװָאק ירוא םָארווא ליקסאמ

 ןַײמ רעּביא ןעוועשובעצ ךיז טעװ סָאװ ,םערוטש םעד עליכטאכעל רָאפ עז'כ,
 ךימ טעװ ,טַײז ןייא ןןופ .עלעּכיּב ןיילק עקיזָאדסָאד ןענַײשרעד טעוו'ס ןעוו ,ּפָאק
 טעװ ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,(רוא ידרומ) ןטנארוקסבָא יד ןופ ןרָאצ רעד ןגלָאפראפ

 ןיר א טקנעשעג רימ טָאה רעבָא טָאג .םיליקסאמ יד ןופ סאק רעד ןסערפ ךימ
 ןשטנעמ עכעלטנרָא קינייװ רָאג עליפא בוא ןוא ,םענייק טינ טעפנאכ סָאװ ,ץראה
 ראפ זיא (ןאראפ זדנוא אב ,ןעקנאד וצ טָאג ,ןענַײז עכלעזא) רימ טימ ןַײז ןלעװ
 : ."...?ןקערש ךיז ךיא לָאז ןעמעוו

 רעד 'ןמזה דה, גגוטַײצ רעד ןיא טָאה ,רָאי 1909 !ןיא ,םורא רָאי 42 ןיא ןוא
 :טיוט סרענװָאק ףא גָאלָארקענ אזא ןבירשעג ןינַײרב .ר טסיצילבוּפ רעשיטסינָאיצ

 ןעװעג זיא סע .ןעלטאב א ,דעמושעמ א ןֹועװעג רענװַאק זיא ףָאסַאקפָאס,
 ןבעל ןקיטסַײג ןַײז ןיא ןרָאװעג טרעווילגראפ זיא רעכלעוו ,סערוקיּפא רעטלא ןא
 ."טרירעג טינ םיא ןופ ךיז ןוא טקנוּפ ןטמיטשאב ןייא ףא

 .(119 .מונ ,9 ,ןֿמזה דה)

 טשרָאקָא ןגעו טדערעג ,ןּפיל יד ףא םיוש טימ ,טָאה -- גופס -- טסיצילבוּפ רעטייווצ א
 רוטארעטיל רעד ןיא ןַײרא זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ א ןגעוו יו רענוװָאק םענעברַאטשראפ
 רָאנ ,רוטארעטיל רעקיזָאדרעד ןָאט סטוג ענָאװאק א טימ טינ ,ץראה ןייר ןייק טימ טִיּנ,
 .(113 .םונ ,ןטרָאד) "ריא ןקידעש ,סטכעלש ןָאט ריא

 ןופ דייר-רעסומ טימ טעקמאבעגרעטנוא טָאה ןטסיצילבוּפ עשיטסינָאַיצ עקיזָאדיד

 יד ןופ רעקיטירק-רוטארעטיל רעד ,רעװאכ-טַײצ רעטלא סרענוװָאק "ץאק רעמורפ, א

 .ָאנרעּפאּפ .י -- ןרָאי רעק 0
 טָאָה ,(132 .מונ) רעטַײװ ןרעמונ רָאּפ א טימ ,"ןמזה דה, גנוטַײצ רעקיבלעזרעד ןיא

 :רענוװָאק םענעּברַאטשראפ ןגעוו ןבירשעג ָאנרעּפאּפ

 טָאה טלעג ראפ ,טסִיָאגע ןא ןעװעג רע זיא טיוט ןַײז זיּב ףוא זַײװדניק ןופ,

 ,ותד תא רימה ףסכ עצב דעב) טעוונאגעג ,קלָאפ ןַײז טרעסאמעג ,טדאמשעג ךיז רע
 ."ןסיבנסיוועג םוש ןייק ַײברעד טליפעג טשינ ןוא (וילכב םשו בנג ,ומע לע ןישלה
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 א - פו

 - העקיטכיר ,רעדנאנאפ ךיז טלקיו סעטאד עשירארעטיל ייװצ עקיזָאדיד טָא ןשיװצ / -
 / -ּנערטשנַא רעשיטאמארד טימ לופ ןבעל א ,ןּבעל רעווש א ןפמארק ןיא ךיז טלקיוו ,טגָאזעג
 םענופ ,טסיליהינ ןשידִיי ןטשרע םעד ןופ ןבעל סָאד ,ןשינעכוז עכעלטפאשנדייל ןוא גנוג
 ןופ רעײטשרַאפ ,"רעטעראפ-קלָאפ ןוא דעמושעמ ,, ,(רדג ץרופ) "רעכערב-ןעמיוצ, ןדליוו
 -- ןרָאי רעק-60 יד ןופ קיטירק-רוטארעטיל רעשיייירבעה רעד ןיא "ענישטשוועראסיפ , רעד
 = א : .רענװַאק ירוא-םָארווא

 -עלאב ךאסא ןופ ןורענ יד טלציקעג טָאה עיפארגָאיב עלענָאיצאסנעס טאמיק ןַײז
 טקייװעג סערוש עקידעצילעמ ץיִנייוו טינ ןבָאה סָאװ ,רעקירָאטסיה-רוטארעטיל עקידלסעב
 , ,ךיז טכאד ריד ןוא ,עִיפארגָאיב סרענװָאק טסנעייל ,סעמעעב ןֹוא ,(ו עיצאסנעס רעד טָא ןיא
  .םליפ ןשירויטנאווא-לענַא;צאסנעס א טלקיוועגרעדנאנאפ ריד ראפ טלָאװ רעצעמע יו

 עטשרע .םיטאבעלאב "עקיצראהטוג , עכַײר אב --"געט, .רעכַאב-עווישעי רעמערַא ןא
 טלאועג טימ--רָאי 18 וצ .רוטארעטיל-לסָאּפ-ףיײרט טימ (!םעדיוב ןפא) טפאשטנאקאב
 . םורא טעקנָאלב רע .ןענרעל ךיז רענוװָאק רעבָא טפיולטנא יורפ ןַײז ןופ .עּפוכ רעד רעטנוא

 ,טנעייל .טעטיסרעווינוא ןיא ןטיירג ךיז וועיק ןייק ןרָאפוצ רע טמוק ךָאנרעד ,רימָאטישז ןיא
 -ידאר עשיסור ,רוטארעטיל עשיסור יד ,ךיז ןענילכראפ םוצ זיב טגנילש ,טגָאזעג רעקיטכיר
 לקיטרא ןא טימ טַײקכעלטנפע רעד ראפ לָאמ ןטשרע םוצ סיורא טערט .ןלאנרושז עלאק
 יד ףעקייט ךיז וצ וצ טיצ .("לארשי ירפוס לא רבד,) 14 .מונ ,רָאי 1864 "ץילמח, ןיא
 ראפ םעראוו ץנאג םיא טרידנעמָאקער סָאװ ,םיוברעדעצ רַאטקאדער םענופ ,טיײקמאזקרעמפוא
 ןַײז -- רושָארב עטשרע ןַײז סיורא רענװָאק טזָאל םורא ייווצ רָאי א ןיא .רענעַײל םעד
 עטייווצ ןַײז -- רָאי 1808 ןיא ,םורא רָאי רַאּפ א ןיא ."רבד רקח, גנולמאז עטנָאמרעדנּבױא
 | ,(1868 סעדָא) "םיחרּפ רורצ, -- רושָארב

 עשידִיי "עטרעלקעגפוא, עצנאג יִד םיא ףא ףרָאװ א ךיז טיג עטעוועדליװעצ א
 טימ ןטַײז עלא ןופ טלגנירעגמורא -- ןיילא רענייא טאמיק -- רע ןוא ,טַײקכעלטּפאשלעזעג
 -עלאב ןוא םיריוג עשיליקסאמ טאלג ןוא רעניבאר "עטרעלקעגפוא , ,סעשטפארטס-סטטָאג
 .רעטלאלטימ ןשידִַײ םענופ ךעלטשער יד ןגעק רעטלפייווצראפ א יװ ךיז טגָאלש ,ךעלסעּב

 ענַײז ןופ פעק יד רעביא טצעזעג ןקעטש א טימ רע טָאה רעדליװ א יװ;

 ' .ןינײרב .ר רעטנָאמרעדנבױא רעד םיא ןגעװ טבַײרש -- "רענגעק

 עטסּבָארג עמאס יד טימ ,סעריסעמ ,סעליכער טימ .ןגיוושעג טינ םיא ןבָאה םינֲאס ענַײז
 יד ןיא רעשלעפ םעד ,"דעמושעמ, םעד ,טסיליהינ ןשידִיי םעד ּפָא יז ןרעפטנע ןעַײרעלױיז
 *  .װ .א .א "רעסייק ןקילעזטַײל , םענופ ןטָאּבעג

 ןָא טבייה רע .רוטארעטיל רעשיייירבעה רעד ןופ ןייגוצקעווא ןעגנּוװצעג זיא רענװָאק
 2 וי ..יעסערּפ רעשיסור רעד ןיא ןטעבראוצטימ

 / טציא .טפאשלעזעג יד ןעמָאנ ןַײז ףוא רעדיװ טלסיירט ,רָאי 1815 ןיא ,טָא רָאנ
 -לעזעג עשיטסילאנרושז יד סרעדנוזאב ,עשיסור יד ךיוא רַאנ ,עשידִיי יִח זיֹולב טינ ןיוש
 | 1 ,טיײקכעלטסאש

 !סעצָארּפ ןלענימירק ןלענָאלצאסנעס א ןופ דלעה א זיא רענוװָאק

 יא

 ױ

 י

 .ןיא ןאמסָארג .ל .ןרענוָאק ןגעוו ןאראפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנולדנאַהּפָא ווָארסָאד ןענַײז ןימ םעד טָא ןופ (
 סָאװ ,ןדִיי א ןופ עיפארגָאִיב א סלא עיפארגָאִיב סרענווָאק טעוועקאמס *11666648 סזוזצסזס 6806, ךוּב ןַײז

 ןצנאגניא ןאמסָארג ,טנַײש סע יװ ,טָאה עפוג ןרענװָאק .ןעקסװעיָאטסָאד טימ ןרידנָאּפסערָאק וצ ןעװעג עכיוז טָאה
 : .ןעגנּוױשנָא עשיטירק-שירארעטיל ענַײז ןעלדנאהאב טינ עליּפא טווּורּפ רע ןוא טנעיילעג טינ

 + --סעִיּפארגָאיב-םִידָאמושעמ ענַײז ןופ ןאלּפ םעניימעגלא םעניא עִיִפארגָאיּב סרענוװָאק סיוא טצינ ןָארטיצ .ל .ש
 ןאמָאר "ןטנאסערעטניא טסכעה, םעד טָאטשנָא ?טנעמָאמ, ךעֹועשראוו ןופ רענעיײל יד ואפ עסַײמ "עוואקישט, א
 : 0 ."עמאד רעטרעיילשראפ , רעד ןגעוו

 טימ ןָאש ץנאלג א טֹוורּפ ,(1926 ,לסימ .רוועי) *110806 -ס 16086676 , ?קיטרא ןןַײז ןיא יָאװָארָאב .ש
 -ווָאק ןריזילאנא וצ קיטיינ ראפ טינ טלאה רע ךיוא רעבָא ,סעצילעמ לסיב שּפיה א טימ טרעפעפעגוצ ,"טפאשנסיֹוו,
 | :טבַײרש רע .ןטפוא סרענװָאק ןופ קינַײװ לאלכיב טלאה רע סעמכאמ ןט סקע ט סרענ

 קיטאמגָאה עשיוועראָסיּפ עֶרעוש טינ יד ןשרעהאב :ָץריצילּפמַאק טינ יוזא ןעוועג ךָאט ןיא זיא'ס,
 / {(228 .ז) "סעמעכס עשיוועראסיּפ עטעשָאּפ-ראטנעמעלע יד קיטירק-רוטארעטיל רעשליורּבעה רעד וצ ןסאפוצ .ןוא
 - ַײֿפש ןוא ַײק "עמעכס עטעשָאּפ-ראטנעמעלע, סוועראסיּפ זיא סעניועג רעכעלטפאשנסיוו סיָאװָארָאב .ש ראפ

 ׂו ,..!ידָאה -- ןוא קיטירק רעשייירבעה רעד וצ יז טסאּפעגוצ
 חסק6-, ןיא ןרעניוָאק ןגעװ גנולדנאהּפֶא עכעלכאז רעמ ןֹוא ערעסערג א טעמדיועג טָאה גרעבניצ ןייא

 -טנעמוקָאד העקירלסעבעלאב ןַײז ןופ ןעמאר יד ןיא ןבעג טנָאק ע ג טָאה רע סָאװ ,סָאד .2 דנאב "נ,6
 ןייק טינ ,ךיז .טייטשראפ ,ןיא סָאד --.גְנּוושנָא עװָאסאלק סְרעֶגװָאק רעבָא ןקעדפוא ;ןבעגעג רע טָאה ,ַײרעלמאז
 ' : ...רע יה עגיוזא ראפ טינ ןוא םיא ראפ טינ -- ןעיניא

- 
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 ליקסאמ ןוא רַיוג ןשידִיי ןטסּוװאּב םאב רָאטנאק-קנאב רעד ןופ רעטעבראטימ סלא
 -ּפיה 6 טימ ןוא עלאק ןַײז טימ ןעמאזוצ ךיז טזָאל ןוא ןטנעמוקָאד , רענווָאק טשלעפ ,קאז
 טרעװ רע .ךרוד רענװַאק טלאפ רעבָא וועיק ןיא .דנאלסיוא ןייק טלעג-קנאב עמוס רעש
 -גנוקידלושאב רעד ףא טצעזעגקעווא טרעוו -- ןוא טינ טפערט רעבָא ,ךיז טסיש .טריטסערא
 יו ,(:"ןסיבנסיװעג ןייק טינ טליפ רע, .קִיור רעײײז ךיז רע טלאה סעצָארּפ ןפא .קנאב
 ןופ .עגרָאטאק ףא קעווא טייג רע ןוא ,ָאנרעּפאּפ רעװאכ-טַײצ ןַײז םִיא ןגעװ טבַײרש סע
 רעכלעוו ,ןעקסװעיָאטסָאד ווירב ןטמיראב ןַײז רע טּבַײרש (עװקסָאמ) עסיפט רעריטוב
 2ןטסמטעא חע08-, ןיא עגארפ-ןדִיי רעד רעביא לקיטרא ןא טימ םעד ףא םיא טרעפטנע
 ןקיזָאדמעד ןיא .עסיפט רעריטוב ןיא טקעריד ווירב-רעפטנע ןא טימ ןוא ,1877 ,"דסתה
 "ווירב ןגולק אזא טנעיילעג ןעוו ןטלעז טָאה, רע זא ,וועגא ,יקסװעיָאטסָאד טבַײרש ווידּב
 ,םייהא רענװָאק םוא ךיז טרעק ריּביס ןופ .טאט ןַײז ןרענװָאק לכיומ רע זיא ףָאס םוצ ןוא
 ךרוד ןעמונעגפוא טינ -- סערױקיּפא רעד -- רע טרעוו ,(: םולבנעיליל טלייצרעד סע יװ ;רָאנ
 ןײק ןועקמוא ךיז רע זומ ,ץעזעג ןטיול ,ןוא (ענליוו רעטניה) עדניימעג-םייה ןַײז
 רעד טימ קידנעטשלופ רע טסַײר טימרעד ןוא רענוװָאק ךיז טדאמש ריביס ןיא .ריביס
 .רָאטאמרָאפער ריא ןרעװ טלָאװעג רע טָאה ,רעטרעװ ענעגייא ענַײז טול ,סָאװ ,עוויווס
 ןוא ,דעמושעמ ןגעק ןרָאצ ןשיטסילאנָאיצאנ-שיטאבעלאב ןופ ךורבסיוא ןא---לָאמארעדיוו
 ,רָאי 1904 ןיא .עוויוס רעשידִיי רעד ןיא ןסעגראפ ןצנאגניא זַײװּפעלסיב טרעוו רענוװָאק
 ןעמָאנ ןַײז ףורא רעדיוו טמיווש ,טַײקיטעט רעשירארעטיל ןַײז ןיפ ייליבוי ןקירָאי-40 םוצ
 ,1904 ,"הפוצה , ןיא לקיטרא סנינַײרב עז) עסערּפ רעשִייירבעה רעד ןופ ןטלאּפש יד ףאי
 ףא ןעמָאנ סרענװַאק טרעוו רָאי 1909 ןיא ןעלקיטרא-גָאלָארקענ יד טימ ןוא .,(225 .מונ
 7 .ןצנאגניא ןדנּוװשראפ טַײצ רערעגנעל א

 ןשידִיי ןטשרע םעד -רענװָאק ירוא-םָארװא ןופ געװ רעד ןצרוק ןיא זיא אזא
 !"ץענישטָאנזאר, ןוא טסיליהינ ןשידִיי ןטשרע םעד ,ליקסאמ ןלאקידאר סעמעעב

 -פוא-טינ ןוא "רעטרעלקעגפוא רעשידִיי רעד ןגָאז םיא ןגעװ טנָאקעג טָאה סָאװ
 סענָאדכאּפ ,םזילאנָא;צאנ ןיא רעטקיײװעגנַײא ןא ךרוד ןוא ךרוד ףא ,לסעבעלאב רעטרעלקעג
 טקיוּפעצ לסעבעלאב עקיזָאדסָאד טָאה םזיניצ ןשינַאדכאּפ טימ ?סעָאצמאה -- סענַאלדאטש ןוא
 ןעועג זיא רענװָאק ,ןייכעב זא ,עסערּפ רעשיטסילאנָאיצאנ רעשידִיי רעצנאג רעד רעביא
 -רעד טזומעג טָאה ןינַײרב .ר עליפא .קלָאפ ןַײז ןופ רעטעראפ א ,דעמושעמ א ,ווענאג א
 דָאירעּפ-םערוטש ןצנאג א ןופ "זילאנא, ןימ אזא זיא סע "וויטקעיבָא, ,ונ ...קינײװ יװ ןליפ
 ,ךעלכעלפרעביוא ץנאג ,ךיז טייטשראפ ,ףוא טבייה רע ןוא .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 רעשידִיי סלא ,טליּפשעג טָאה רענװַאק סָאװ ,עלָאר רעשירָאטסיה רעד ןגעװ עגארפ יד
 .רוטארעטיל רעשיייירבעה רעד ןיא ,"וועראסיפ,

 :ןינַײרב טבַײרש 325 .מונ ,1904 ,"הפוצה, ןיא = |

 2012{ רעד ןרָאי רעק-60 יד ןיא ןרעװ וצ ןעװעג עכיוז טָאה רענוװָאק,
 ראפ ןעוועג זיִא וועראסיּפ סָאװ ,סָאד ...רוטארעטיל רעשִייירבעה רעד ןופ 6
 זיא רע ...רעשִיײירּבעה רעד ראפ ןעוװעג רענוװָאק זיא ,רוטארעטיל רעשיסור רעד
 טסעטָארּפ ןופ םיטש רעייז ןביוהעגפוא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג
 זיא סענָאלטאּב יד ןוא --רוטארעטיל רעשַיײרבעה רעד ןיא סענָאלטאב רעד ןגעק
 "..ץענערג א ןָא ןועוועג טלָאמעד

 יד טינ ,ןינַײרב טינ זיא עִיצארטסיגער רעקיֿפונּבױא רעד טָא ןופ רעטַײװ
 ןעוועג קִיייפ טינ זיא ןוא ןעגנאגעג טינ טַײקכעלטּפאשלעזעג עשידִיי עשיטסילאנָאיצאנ עצנאג
 -וָאק ,ןרָאי רעק-60 יד ןופ "יקסנילעּב רעשידִיי, רענעפורעג יוזא רעד ,ָאנרעּפאּפ .ןייג וצ
 ןיא, זא ,ןבעגוצ ךעלסיז ןוא ןרעמכאיעצ ךיז טנעקעג זױלב טָאה ,רעװאכ-טַײצ סרענ
 --ייהרעד-עלעז, ןופ ןעָאש ,ןעָאש עטוג ךיוא ןזעװעג ןגעווטסעדנופ ןענַײז ןבעל סרענוװָאק
 ,"(שפנה תילע) "גנוב

 "קנופ רעשידִיי, ןַײז ןעלּפאצפוא ,סע טסייה ,ןרענװָאק אב טגעלפ ןעָאש עכלעֶזא ןיא
 ...קלָאפ ןשידִיי ןראפ ןַײז לדאטשימ ךיז טגעלפ רע ןוא

 +ןיימ ךיא, :טגָאזעג טָאה רע .ווָאיווארומ רָארוקָארּפ רעד עדער ןַײז ןיא ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא טָאה סָאד (1

 ּנ7 םוטנגייא ןדמערפ וצ גנוטכאראפ עפיט טרימאלקָארּפ טינ קינילדָארג ןוא טסיירד יוזא טכירעג ןיא ןעמ טָאה לָאמניײק זא

 .(1815 ,227 .מונ ,א|ססא. 36200014 עז)
 .144 .מונ ,1909 ,ןִמֹזַה דה (2
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 / סעלַײּפסיה טימ סיוא טפור - "קנופ ןשידִיי םענופ ךעיוק רעד זיא סָאד ןוא,
 .ָאנרעּפאּפ

 .*טַײקשיצַאקש, סרענווָאק ןגעוו עצילעמ עשיזיוצנארפ יד ַײס ,"קנופ רעשידִיי רעד, ַײס
 רעד ןענאטשאּב זיא עשז סָאװ ןיא :עגארפ-טנורג רעד ףא ןרעפטנע טינ רעּבָא ןענָאק
 ןרעװ יוזא יו ?"ענישטשוועראסיפ , רעשיִדִיי רעקיטראנגייא רעד ןופ ךָאט רעכעלטפאשלעזעג
 יד ןּופ םעטסיס רעניימעגלא רעד ןיא ןסָאלשעגנַײא ןרענװָאק םורא ןטכאלש יד ָא טָא
 ָאד ?ןרָאי רעק-60 יד ןיא דנאלסור טּפאכעגמורא ןבָאה סָאװ ,ןטַײרטש עשיייידיא עסיורג

 .רעהא טינ ,ןיהא טינ ןקעטש "רעשָאיאה-לכייס , רעשיטאבעלאב רעד טבַײלּב
 .-גסיוו ןופ ןציּפש יד ןענַײז סָאד טָא - "טסַײג ןדמערפ א טכאמעגכָאנ טָאה רענוװָאק ,

 .ךעלסעבעלאב עשיטסילאנָא;צאנ ןכירקרעד ?נָאקעג ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,עמכָאכ רעכעלטפאש -
 . :ןבירשעג עקאט ןינַײרּב טָאה רָאי 1904 "הפוצה, ןיא ,לקיטרא ןטנָאמרעדנבױא םעניא

 ךיז ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןופ רוטארעטיל רעשיסור רעד ןיא יװ יוזא ןוא;
 רעייז טימ ,ןטסילאער ןוא ןטסילאעדיא ןופ םעלבָארּפ רעד טימ טקיטפעשאב קראטש
 -רעדנּביױא ןַײז ןיא טדערעגנָא ךאסא רענוװָאק ךיוא רעבירעד טָאה ,טַײטאּב ןוא ךָאט
 ןוא ןטסילאעדיא ןשיווצ טײרטש רעד םאגאה ,עגארפ רעקיזָאדרעד ןגעוװ ךוּב ןטנַאמ
 -ווָאק .רּוטארעטיל רעזדנוא ןוא ןבעל רעזדנוא ןעוועג דמערפ טלַאמעד ןיא ןטסילאער
 עקיזָאדיד טָא "טפעלשעגנַײרא רָאה יד ראפ, ,םִיָאג יד ןגָאז סע יװ ,טָאה רענ
 ."סאג , רעזדנוא ףא םעלבָארּפ

 עטכישעג רעד ןיא ןדָאירעּפ עטסקידמערוטש עמאס יד ןופ רענייא זא ,טימרעד ןעמוקּפָא

 ףא - "רָאה יד ראפ טּפעלשעגנַײרא, זיולב זיא קיטירק-רוטארעטיל רעשיייירבעה רעד-ןופ
 ןימ אזא וצ ."ונָאטראכעװ-ָאטא, ןופ רעקיטערָאעט ערעזדנוא רָאנ סעירעב ןענַײז םעד
 סנינַײרב זיב ,רָאי 1904 זיב ןטראוו טפראדאב טינ רעֶבָא ןעמ טָאה עמכַאכ רענוװָאדלאווג
 ' !לקיטרא

 טעכָאפעג עֶיפָאזָאליפ-ונָאטראכעוװוָאטא רעקיבלעזרעד טימ טָאה ןרָאי רעק-60 יד ןיִא ךָאנ
 ןיא .רענװַאק טסיליהינ ןשידִיי םעד ןגעק ףמאק ןַײז ןיא רעבָאלטָאג ליקסאמ רעטלא רעד
 ;ןּבירשעג רעבַאלטָאג טָאה ןרענװַאק ןגעק טעלפמאּפ ןַײז

 יד ןכאמוצכָאנ ביל ןבָאה קלָאפ רעזדנוא ןופ ןיז יד זא ,טנאקאב זיא ןעמעלא,
 "...ייז ןעניווו ייז ןשיװצ סָאװ ,רעקלעפ

 (9 .ז "םיח ילעב רעצ תרגא,) /

 ןוּפ ךירטש-ןסאר "רעשידיי-טכע, רעד ָאטָא ןעמונעג ךיז טָאה רעּבָא ןענאו ןֹופ
 -אטסנָאק עמ סָאװ ,טימרעד טּפעשעגסױא עגארפ יד ןיוש טרעוו ןעד יצ ןוא ?ַײרעכאמכָאנ
 ,רעגייטשא ,סָאװראפ ןכאמ רָאלק ,לָאקמעדיוק ,ךָאד זיא קיטכיוו ?ןכאמכָאנ עקיזָאדסָאד טריט'

 -כָאנ לאלקיב םזיליהינ ןוא ןרענװַאק ןגעק ףמאק ןקיטכערטרעדינ ןַײז ןיא טָאה רעבָאלטַאג
 ןוא ןװַאֹּכארטס ןוא ןװָאקטאק-סעקינעײמצראװש עשיסור יד טכאמעג
 -אסיּפ ,ןכאמכָאנ טװּורּפעג ןפיוא ןקיטראנגייא ןא ףא ,סלאפנלא ,טכאמעגכַאנ טָאה רענוװָאק
 שא ?ןעקסװעשינרעשט ןוא ןװער

 -ןטפערק רעד ןגעװ טדערעג ןפָא רענװַאק טָאה "רבד רקח, וצ טרָאװרָאפ ןַײז ןיא
 טָאה טסיזמוא טינ .ךיז טזָאל רע ןכלעװ ןיא ,ףמאק ןופ ןעגנוגנידאב יד ןוא שינעטלעהראפ
 *עטרעלקעגפוא  עכלעזא דאצימ ךיוא רַאנ ,סטכער ןופ זױלב טינ ּפעלק ףא טכירעג ךיז רע
 .טנַײרּפ עשיליקסאמ ענַײז ןוא רעבָאלטָאג יװ ,ךעלסעגעלאב

 ,ןרָאי רעק-60 יד ןיא עלָאקסאה רעשידִיי רעד ןופ "טסַײג, םעד ןקעדפוא ףראד עמ
 סרענװַאק ןייטשראפ וצ ייֵדעק ,"טסַײנ; םעד טָא ןופ סענישזורּפ עלאיצָאס-לעירעטאמ יד
 א .עלָאר עשירָאטסיה סרענװָאק ,ףמאק ןכַײלג טינ םעד טָא ןיא עגאל

2 

 טָאה טרעדנוהרָאי ןט-19 ּבײהנָא ןוא ןט-18 ףָאס ןופ גנוגעוואב-עלַאקסאה עשידִיי יד
 -ָאװע ר ןטכע ןא ןופ טסּוװעג טינ לָאמנייק ,ךערזימ ןיא טינ ,עּפָאריײא-װערַײמ ןיא טינ
 טײטשראפ ,ןעמ ןָאק טכיזניה רעד ןיא ."טַײל אב יװ, ,טאנָאמ-קינַאה ןרענָאיצויל
 -םערוטש ןרענָא;צוילָאװער םעד ןשיוצ ךַײלגראפ ןשינאכעמ ןייק ןכאמ טינ ןפיוא םושעב ,ךיז
 ןיא ,לשַאמעל) גנורעלקפוא רעשִיעּפָאריײא-װערַײמ רעשידיי-טינ רעד ןופ דָאירעּפ-גנארד ןוא
 עריא ןיא עליפא טָאה גנורעלקפוא עשידִיי יד .עלָאקסאה רעשידִיי רעד ןוא (ךיײרקנארפ
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 ."עדנָארפ , רעשימייה ץנאג א ןופ ןצענערג יד ןגָארטעגרעבירא ןעוו ןטלעז ןרָאי-ילב עטסעּב
 עלָאקסאה עשידִיי יד ךָאד טָאה דנאלסור ןיא סרעדנוזאב ןוא דנאלשטַײד ןיא
 -נָאק רעד וצ ,לָאקמעדיױק ,ןסאּפוצ ךיז ,עריא ןרָאי-ילב עטסעב יד ןיא עליפא ,טזומעג
 רעשיכַײרטסע ,רעשיסַײרּפ רעד ןופ רעפסָאמטא רעלאדָאעפ-בלאה ,רעװיטאוװרע ס
 .טפאשרעהטסבלעז רעשיסור ןוא

 -נוהרָאי ןט-19 בײהנָא ןופ גנוריגער עשיסַײרּפ "עטרעלקעגפוא , יד עליפא ךָאד טָאה
 ,"רענילרעב , עלאקידאר יד ןופ סעמרָאפער עזעיגילער יד ףא טקוקעג דאשכ סיורג טימ טרעד
 .(ו םזיעד ןופ עפייגאמ רעד ראפ קידנּבָאה עריומ

 היא טַײצ רעבלעזרעד ןופ גנוריגער-ַײלָאקינ רעשיסור "רעטרעלקעגפוא, רעד ןגעוו
 -ָאשּפ ןוא רעטקיטעּפשראפ-שּפיה א ןוֿפ לאוקיש רעד .ןדייר וצ סָאװ ָאטשינ ןיוש
 -זימ ןיא ,סרעדנוזאב ,ןוא -לארטנעצ ןיא עִיצוילָאװער רעזאושזרוב רעקידער
 רעקיטכערטרעדינ ץלא ,ךערזימ וצ רעטַײװ, טָאװ ,טנאקאב זיא סע יװ ,ןוא) ,עּפָאריײא-ךער
 -כעּבענ ןוא רעשינָאדכאּפ-טלּפָאט רעד ;("עיזאושזרוב יד זיא רעשינָאדכַאּפ ןוא
 ןַײז לדאטשימ טשרע ךיז ףראד סָאװ ,עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד ןופ "גנּוװש, רעקיד
 עמאס םעד ןופ ןוא לא רע ביא טלּפמעטשעג טָאה ץלא סָאד - "סעװארּפ , ןעמוקאב וצ
 -ָאשּפ ןוא םזימרָאפער ןשינָאדכאּפ ןופ לּפמעטש ןטימ עלָאקסאה עשידִיי יד ןָא גָאט ןטשרע
 ןרָאי רעק-50--20 יד ןופ עלָאקסאה עשידיי-שיסור יד ןכַײלגראפ רעבָא ןעמ טמענ .טַײקידער
 ביײהנָא ןוא ןט-18 ףָאס ןופ עלָאקסאה רעשיכַײרטסע-שישטַײד רעקידערָאשּפ רעד טימ עליפא
 רעקירעדינ ץלא טָאה "ךערזימ וצ רעטַײװ סָאװ, זא ,ףעקייט ןעמ טעזרעד ,טרעדנוהרָאי ןט-9
 2 ,גנורעלקפוא ןופ זיורבפוא רעטשרע רעד טרידארגעד רעקירעדינ ןוא

 טרָאפ יוו-טינ-יוו עלָאקסאה "הענילרעב, רענעפורעג יוזא רעד ןופ עפוקט יד ךָאד טָאה
 ןשידִיי םענופ ךעלטשער יד ןגעק ןעגנוטערטסיורא עשיליקסאמ עלאקידאר ץנאג ןופ טסּוװעג
 טַײקטרעדנוזענּפָא-ָאטעג ןגעק ,םזילאקירעלק ןשידִיי םענופ םעלק םעד ןגעק ,רעטלאלטימ
 -טשרע עלא יד טָא -- עּפָאריײא-װערַײמ ןיא עיזאושזרוב עשידַיי עשיטָאטשסיורג יד .וװ .א .א
 עלאיצָאס עטסעפ ץנאג א ןעוועג ךָאד זיא -- ןטנאקירבאפ ,רעלקעמ ,ןריקנאב ענעמוקעגפוא
 סעגעסאכ עטשימעג זיב םזיטילָאּפָאמסָאק רעזאושזרוב .עלָאקסאה "רענילרעב ,, רעד ראפ עזאּב
 רעד ןגעק ,םינָאבאר יד ןגעק ,לָאהָאק ןשידִיי ןגעק ףמאק רענעטלאהעגסיוא ,ךעלסילשנַײא
 ננאג ןשימרוטש םעד טעטנעּפעג טָאה סָאװ ,גַײצעגרעּפאלק ןצנאג םעד טָא ןגעק ,עיגילער
 -ידאר ןטמיטשאב א טימ טבראפאב טָאה סָאד - עיזאושזרוב רעשידִיי רעגנוי רעד ןופ
 .דָאירעּפ "רענילרעב, םענופ ןרָאי-םערוטש עטשרע יד םזילאק

 טיט--"ןרעװ טקאהעגּפָארא ףראד סעמרָאפ עטרענייטשראפ יד ןופ ּפָאק-עזודעמ יד,
 ןופ עַיזאושזרוב עשידִיי עגנוי יד ךיז טָאה ףור-ףמאק סרעגיײג ןלאקידאר םעד טָא
 ןטַײל טימ, קרעמ עטיירב ךָאנ גנארד ןיא ָאטעג ןופ טנעװ יד ןכערב טזָאלעג װערַײמ
 רעקיזָאדרעד טָא טפאשראפ ,טנאקאב יו ,טָאה עּפראכ ןוא שעפענסעמגא קינייװ טינ ."ךַײלג
 ."לעַארסיי-סעסענק, רעד גנארד-עלַאקסאה

 יד טָאה ,(טנאק-װערַײמ ןיא ,ןלּפ ךַײרגינעק ןיא) דנאלסור ןייק ןגָארטעגרעבירא-
 עשיראדנערא ,עשירעלטימראפ עשידִיי יד טקעטשעגנָא ,לָאקמעדױק ,עלָאקסאה רענילרעב
 טימ גנודניבראפ רעשימָאנָאקע רעטנעָאנ א ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,עיזאושזרוב עשירכָאס ןוא
 -ץענעמאק ,רעסעדָא ,רעגיר ,רענליוו ,רענװַאק עלא יד טָא רעבָא .עִיצילאג טימ ןוא ןסַײרּפ
 ,סרעטאדנערא ,םירכָאס -- "סענאדשזארג ענטָאשטַאּפ ,ערעדנא ןוא רערימָאטישז ,רעקסלָאדָאּפ
 טצענערגאּב ןעװעג סָאמ רעקידנטַײדאב א ןיא רָאג ןענַײז -- רעלקעמ ןוא סעקישטדאדדָאּפ
 -ושזרוב-סיורג עשירכָאס-שיריקנאב יד בוא ."ןעוװעצַאקש , ןשירעלקפוא-זאושזרוב רעייז ןיא
 ןעועג ךָאט ןשימָאנָאקע םעצע ריא טול זיא עפוקט-עלָאקסאה "רענילרעַב, רעד ןופ עַיזא
 ןַײז טול זיא סע שיטילַאּפָאמסָאק-לאנָאיצאנרעטניא יװ ,"שיטילָאּפָאמסָאק-לאנָא;צאנרעטניא,
 -רוב-סיורג עשירכָאס-שיריקנאב יד ביוא ;לאטיּפאק-קנאב רעד רוטאנ רעשימָאנָאקע-לאַיצָאס
 רעד טקרעמאב קיטכיר טָאה סע יװ ,טָאה עפוקט-עלָאקסאה רענילרעב רעד ןופ עיזאושז
 רעשירעמיכ, רעד ןופ ןריהארטסבא טנעקעג ךיז טכַײל רעייז ,(2 וָאקאװטיל ,מ רעוואּכ
 סעמכאמ ,ןסאמ-קלָאפ עטיירב עקידעבעל יד ןופ טסייה סָאד ,"טעטילאנָא:צאנ רעשידִיי
 עיזאושזרוב-לטימ עשידִיי יד רעבָא טָאה -- ,ןסַײרּפ ןיא ןעוועג קינײװ רעייז ןענַײז ןסאמ עניוזא

 (-. 24 ,/(ץסטסמ. 1108. עס1 ס8ק. 820022, 1 }, סזק 288 (
 .8 .ז .1929 ,עװקסָאמ .ן ,רעכיברָאי עכעלטפאשנסיוו (2



 וי יא של : 216

 .ריא ףא סעריטס עכעלרעניא ייר א ןייטשוצסיוא טאהעג טנאק-ווערַײמ םענֹופ ןוא ןליוּפ ןופ
 ,גנורעלקפוא רעזאושזדוב וצ געוו

 -עבעל םענופ ,ןסאמ-קלָאפ עטיירב .ןופ "טסַײג רעזייב , רעקיבייא רעד ,טַײז ןייא ןופ
 עלארעביל-זאושזרוב ןופ טלאּפש ןדעי טָארדעג טָאה סָאװ ,'דָאראנ ןקינעּפשרעדיװ, ןקיד
 .ןופ ,ןקעווצ-ןסאלק עשידירעמ ענעגיײא ראפ םיא ןצינוצסיוא ,"ןרעפיטראפ וצ , סעמרָאפער
 סָאװ ,ןעגנוגנידאב עשירַאטסיה ןופ טכעלפעגרעביא רעקיטראנגייא רעד ,טַײז רעטייווצ רעד
 - עּפָאריײא ןופ גנוריגער עטסרענַאיצקאער עטסרעטצניפ עמאס יד זא ,וצרעד טכארבעג טָאה
 יד ןעלקיוורעדנאנאפ עיסימ יד ךיז ףא ןעמונעג טָאה -- ןט-1 םעד ַײלָאקינ ןופ גנוריגער יד
 -קאראכ א סרעדנוזאב רָאג ןבעגעגוצ טָאה ץלא סָאד -- .ןסאמ עשידיי יד ןשיװצ "גנורעלקפוא,
 עלאווכ רעטשרע רעד "טַײקינעטרעטנוא, רענָאיזאק ןוא טַײקידערָאשּפ רעשינָאדכאּפ ןופ רעט
 .(ןרָאי רעק-50--20) דנאלסור ןיא עלָאקסאה ןופ

 "רענילרעב , רעד ןופ סעיצידארט "עשיַארעה , ענעדיישאב ץנאג ,ךעלטנגייא ,יד ןופ
 ,"ךעלשטַײד, עשיסור ערעזדנוא ,"רענילרעב , עשיסור ערעזדנוא ןבָאה עפוקט-עלָאקסאה
 -עלָאקסאה רעשעשטַײד רעד ןופ עינָאמעגעה יד ,טרעקראפ דָארג ;טנשראיעג סָאװ קיניײװ
 טָאה ןרָאי רעק-50 ןוא רעק-20 יד ןופ גנוגעוואב-עלָאקסאה רעשיסור רעד ןיא רוטארעטיל
 טַײקידעצילעמ ןוא טַײקידסעִינכור ,טַײקמערַאטולב יד טכאזרוראפ סָאמ רעקידנטַײדאב א ןיא
 רעטערקנַאק רעד ןעװעג רמערפ יוזא זיא "עקָאלג , סרעליש ."רענילרעב , ערעזדנוא ןופ
 זא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 בײהנָא ןיא ָאטעג ןשיסור-שידִיי .םענופ טַײקכעלקריװ רעשירָאטסיה
 סָאװ ,קָאלג ןקידסעמע ןא ןופ סעיצקנופ יד ןליפוצסיוא ןעוועג קיייפ טינ ןטולכאל זיא יז
 טָאה ענװָאק ןופ רעדָא ענליוו ןופ "ןינאדשזארג רענטָאשטָאּפ , רעד .ןפור ןוא ןקעוו טמוק
 רעד ןיא ןציירוצפוא קידנריקיזיר טינ ,שטַײד ףא "ןעװעצָאקש, טנָאקעג עריומ םוש ןָא
 טימ ןסַײרוצנַײא שיטקארּפ קידנריקיזיר טינ ,ןטקניטסניא עשייייבעלפ "עסאמ רערעטצניפ,
 | ,םעטסיס רעטלא רעד

 ,עקינעטרעטנוא-ַײרט ,עקיסעמ ץנאג עקיזָאדיד טָא עליפא זא ,ןַײז עדיומ רעּבָא זומ עמ
 -רעלקעגפוא, רעד ראפ קניל וצ ןעװעג ןענַײז "סענאדשזארג ענטָאשטָאּפ , ,עטרעלקעגפוא
 ףא ןעמונעג ,טנאקאב יװ ,טָאה גנוריגער-ַײלַאקינ עשיראצ יד .} ַײלָאקינ ןופ גנוריגער "רעט
 רעטמיטשאב א טימ טנגעג-װערַײמ ןופ ןדִיי יד ןשיװצ רערעלקפוא ןופ עיצקנופ יד ךיז
 ןוא ("עכולעמ א ןיא עכולעמ א,) לָאהַאק ןשידִיי םענופ גנוטסעפ יד ןסיַײרוצפוא -- ענַאװאק
 עיצאקיפיסור ןופ רעװעג סלא טנאק-װערַײמ םענופ ץנעגילעטניא עשידִיי יד ןצינוצסיוא
 ןקיזָאדמעד ףא טָארט ןטסדנימ ןדעי אב ."סעקישטשוװָאטנוב , עשיליופ יד ןגעק ףמאק םעניא
 טעװ יצ :רעביפ ןיא ןפרָאװעג קידנעטש םזיראצ םעד רעבָא טָאה "גנורעלקפוא,, ןופ געוו
 ...טפאשרעהטסבלעז רעד ןופ עזאב עשיגַָאלָאעדיא יד ןרעװ ןסירעגרעטנוא ,עלילָאכ ,טינ

 --טָאשטַאּפ , רענליוו רעד :ליּפשַײב ןשיטסירעטקאראכ ןייא ןעגנערב וצ ָאד גונעג זיא סע
 רעטסינימ-גנודליּב ןשיראצ םוצ םודנארָאמעמ ןַײז ןיא טָאה לאטנעזָאר ןסינ "ןינאדשזארג רענ
 סעִינַאלַאק עכעלטּפאשטריוודנאל ןעלקיווטנא וצ ןגיילרָאפ עזָאה יד טאהעג ווָאראווּוא ףארג
 -יטש ןּכעלטלעװ ןוא עגאל יד ןרעסעבראפ , וּצ יידעק ,ןדִיי ןשיוצ עִיצקודָארּפ-קירּבאפ ןוא
 ןבָאה טלַאזעג טָאה "קלָאפ עשידִיי, סָאד ןא ,ךיז טייטשראפ .קלָאּפ ןשידִיי םענופ 'רעג
 ןוא (סעקטנָאיאמ ןעייל) סעִינַאלָאק עכעלטפאשטריוודנאל יד טָא וצ סעכַײש עפאנק ץנאג א
 .ןקירבאפ

  .'טקישעג ןּבָאה םירכָאס "עניײטאטסַאװרעּפ, עּפורג א סָאװ ,םודנארָאמעמ ןכעלנע ןא ןיא
 .לעָארסִיי קלָאפ ןצנאג ןגעװ טינ ,טדערעג רָאלק ןיוש טרעװ ,רָאי 1856 ןיא רעסייק םעד
 ןלא טייטשאב סעלדאטשיה רעזדנוא  :"טנזױט 10 עטשרעביוא, יד ,"ץייוו , יד ןגעװ רָאנ
 יװ יד ןבַײלקּפָא ןוא ןענעכייצסיוא זדנוא לָאז רעסייק רעקילעזטַײל רעד זא ,םעד
 ֹו 6 ("סזחעטהה תנמסעוע 0 חהס8סע,) 'עװעלּפ יד ןופ

 "עניײטאטסָאװרעּפ, עקינעטרעטנוא ַײרט ,ענעבילקענּפָא עקיזָאדיד טָא עליפא רעבָא
  שיסרָאקיּפא וצ ןעוװעג ךױא ןענַײז ,ןטנאקירּבאפ ןרעװ וצ טמיורטעג ןבָאה סָאװ ,םירכָאס
 ףא רעפטנע סלא .גנוריגער רעשיראצ רעד ראפ ןעגנורעדָאּפ עשירערעלקפוא ערעייז ןיא
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 לאטנעזָאר ןסינ "ןינאדשזארג  ענטָאשטָאּפ , רענליוו םענופ םודנארָאמעמ ןטנַאמרעדנבױא םעד
 ;ןבירשעג וװָארָאװּוא ףארג טָאה

 ןעמענאב טינ ןעק לאטנעזָאר ...לציּפש עקסווָאדישז א זיא גנוניימ סלאטנעזָאר,
 יד ןרעװ טרעפטנעראפ טינ טעװ טפאשטריוודנאל ןוא ןקירבאפ טימ .ןעיניא םעד
 .(:"רעכעה ךאסא טגיל םעד ןופ ןעיניא רעד .עגארפ-ןדִיי

 ערעכעה, יד ןיא ןגעלעג זיא רע ."רעכעה ךאסא ןגעלעג , ןעיניא רעד זיא עדאווא
 -טסבלעז עקיזָאדיד טָא .טפאשרעהטסבלעז רעזאושזרוב-שיצירּפ רעשיסור רעד ןופ "ןקָאטש
 רענליוו רעד עליפא ןעוו ,טכאנ א ןפָאלשרעּביא טנָאקעג קִיּור ץנאג ,ןבעלכ ,טָאה טפאשרעה
 קירבאפ א וצ ןגַאלשרעד ךיז טנָאקעג טינ טלָאװ לאטנעזָאר ןסינ ןינאדשזארג רענטָאשטָאּפ
 -ראפ-ןטפערק רעלאיצַאס אזא אב ."ְךַײלג וצ ןטַײל, עזאושזרוב טימ ,קעטנָאיאמ א וצ ןוא
 עשיסור עקיזָאדיד טָא ןופ "ןקילג, ןטראורעד וצ וויאנ ןעוועג ןיוש טלָאװ שינעטלעה
 } ַײלָאקינ ךראנָאמ ?ןטרעלקעגפוא / םענופ ךעיוק ןטימ טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,"רענילרעב,
 לָאז ןענאטרעטנוא ענַײז ןופ רערעדעי זא ,טמיורטעג טָאה סָאװ ,ַײלָאקינ רעקיּבלעזרעד עקאט)
 .רעזעיגילער ,רעטלאלטימ ןופ ךעלטשער יד ןרידיווקיל (...רָאטיײרפעי ....רעטוג א ןסקאווסיוא
 .טַײקטרילַאזיא רעשימָאנַאקע-לאָיצָאס ןוא טַײקטצענערגאּב

 -ארָאמ ןײר א--ליצ ןייא ןבָאה רַאנ ןָאק עוויוס רעשידִיי רעד ןיא גנודליב יד, |
 -גנודליב רעד טָאה-- ,"'ןכעלטפאשנסיװ ןײק טינ ןפיוא םושעב ןוא ןשיל
 -קלָאפי ןופ רעטסינימ םעד ןייטשראפ וצ ןבעגעג ווָאקיביב זַײרק רעװעיק ןופ רָאטארוק
 ןיא טקיטינעג קינייו ,ךעלטנגייא ,ךיז טָאה גנודליב-קלָאפ ןופ רעטסינימ רעד .(2 גנודליב

 .,} ַײלָאקינ-- סָאבעלאּב ןַײז זא ,טסּוװעג טוג ץנאג ןיילא טָאה רע ,ןעגנוזַײװנָא עכלעזא טָא !
 ,דומלאט ןגעק ףמאק ןיא עליפא .טפאשנסיוו ןופ רעבָאהּביל רעסיורג ןייק רָאג טינ זיא
 יד ןכערב וצ יידעק ,ןעמענרעטנוא טוװורּפעג לָאמ עכעלטע טָאה גנוריגער עשיראצ יד סָאװ
 -יגער-יילָאקינ רעד ןופ ןשינעלקאוו עקיזָאדיד טָא שיטאמעטסיס ךיז ןליפ ,לָאהָאק ןופ טכאמ
 .שיסרָאקיּפא רענילרעב זיא טינ ןכלעוו א דומלאט סעד ןלעטשנגעק ווּורּפ ןדעי אב .גנור
 .קירוצ ףא ךיז ןּפאכ ףעקייט גנוריגער עשיראצ יד טגעלפ (סיזיכעטאק א) לֹכיּב

 רעדָא טרעהעג עכלעוו ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןטפאשנגייא יד בילוצ,
 -שטילד ןיא לוש רעלענָאיצאר רעטסַײנ רעד וצ רעדָא ,גנוטכיר רעשינָאבאר רעד וצ
 ןופ ןטכיזסיוא יד ןכערפשטנא לָאז סָאװ ,סעכלעזא ןבַײלקוצוצ ךעלגעמוא זיא ,דנאל

 ,/ ..יגנוריגער רעד = |
 ןסעָאט ןגעק לטימ רעקידנקריוו א רעייז ,ךיז טייטשראפ ,זיא םזילאנַאיצאר רעד

 ,טסייה סָאד ,לאלכיּב ןביולג ןדעי ןטָארסױא וצ ןריפרעד רעבָא ןעק רע ,דומלאט ןופ
 יװ רעכעלדעש ךאסא ךָאנ ןענַײז עכלעוװ ,ןגלָאפ עכלעזא וצ ןריפרעד
 5 "ןיילא דומלאט רעד

 זיא ערעל רעדעי ןופ דָאסעי רעד, זא ,טקידיײרּפעג טָאה סָאװ ,גנוריגער עשיראצ יד
 ,רוטאנ רעלאיצָאס ןוא רעשיטילַאּפ םעצע ריא טיול .ךיז טייטשראפ ,טָאה ,?ישזָאב ןָאקאז
 טסנעּפשעג רעֶד :רעטלאלטימ ןזעִיגילער-ןשידִיי םעד ןגעק ףמאק ןיא ןטערטסיורא טנַאקעג טינ
 ןיא סעמרָאפער עקיסעמ עמאס יד עליפא טעטנעּפעג טָאה םזילאנָאיצאר ןשידנעלסיוא ןופ
 -װערַײמ ןופ ןסאג יד ןיא טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןעניורק עשירעשרעהטסבלעז ןעוו ,ןרָאי ענעי
 ,(רָאי .1848) עּפָאריײא

 יד טָא וצ ןסאפוצ טזומעג ךיז טָאה --"רענילרעב, רעד --.ליקסאמ רעשידִיי רעד
 רענייר, ןופ רעטַײװ עקאט זיא ןוא } ַײלָאקינ "ךראנָאמ ןטרעלקעגפוא , םענופ ןטָאבעג
 .ןעגנאגעג טינ סעצילעמ עשעשטַײד-שִייירּבעה ןוא ?לארָאמ

 -ראפ יד ןופ ּפָאק-עזודעמ יד ןקאהּפָארא ןגעוו ןטכארט טנָאקעג טציא סע טָאה רעװ
 ןוא עטָאּפאק יד ןקאהוצרעטנוא ףא טומ-ןסאלק ןקעלק רָאנ לָאז -- ,סעמרָאפ עטרענילטש
 ...ןענעוואד ןקידװעטנָאי ןיא "טעַײּפ , סָאמ יד ןרענעלקראפ

 עטרעלקעגפוא עמאס ענַײז ןופ טלאטשעג ןיא עליפא טָאה "רענילרעב, רעשיסור רעד
 -לטימ םעד ןגעק ,דומלאט ןגעק ןטערטסיורא ףָאס ןזיב ןוא ףראש טגאוועג טינ רעיײטשרָאפ

 -ורסַײװ ןופ ןטפירש .דנאלסור ןיא ןדִיי אב גנודליבקלָאפ ןופ עטכישעג רעד וצ -  ווָארדנאסקעלא .ה עז (
 ? .ךוּב 1 .טעטיסרעווינוא-עכולעמ ןשיס

 .40 .ז ,ןטרָאד ,ווָארדנאסקעלא .ה (2
 .44 .ז ,ןטרָאד ,ווָארדנאסקעלא .ה (3
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 -קארפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא .לָאהָאק ןופ טכאמ רעד ןנעק ,םזיטאנאפ ןכעלרעטלא
 טָאה - םאטשלדנאמ .י .ל-- (ןרָאי רעק-40) דָאירעּפ םעד טָא ןופ רעוט-עלָאקסאה עשיט
 :ןבירשעג

 -טקיטיינ ןביולג םענייר ץוכא זא ,עכָאנאה-טנורג סלא ןעמענָא ןלעװ רימ ביוא,
 דּומלאט רעד זא ,טגַײצעגרעּביא ךיא ןיב ,לאוטיר ןזעיגילער ןיא ךיוא קלָאפ סָאד ךיז
 רענעק ןעװ ,גנויצרעד רעשִידִיי רעד ראפ ךעלדעש ןעוועג טינ ןפיוא םושעב טלָאװ
 ערעזדנוא ןָאטעג ןּבָאה סָאד יװ יוזא ,ןסאפוצ טנָאקעג םיא ןטלָאװ דומלאט ןופ
 .(1 ...רעטלאלטימ ןיא ןרָאטאמרָאפער עסיורג

 ןעגנאגעג טינ םאטשלעדנאמ זיא סעגָאסאה "עכעלרעטלאלטימ, עכלעזא ןופ רעטַײװ
 ?ןייג רעטַײװ טנָאקעג רע טָאה יװ ןוא

 ןופ טסאל רעשּפיה א טימ ,םירייװאכ ענַײז ךאסַא יװ ,ןדָאלעגנַא ןעמוקעג זיא רע
 עשידִיי יד עכלעװ אב ,ןעגנוגנידאב עקיטראנגייא יד .קיטעגָאלָאּפא רעשיטסילאנָאיצאנ
 "סעערייזג עשידִיי, ןופ עלאווכ יד ,"סעװארּפ , ךיז ןפמעקסיוא טפראדעג טָאה עיזאושזרוב
 סאמ רעשּפיה א ןיא טָאה ןסאמ-קלָאפ עשידִיי עטיירב ןופ סענייכש עטנעָאנ רָאג יד ןוא
 םיא ןוא רערעלקפוא ןשידִיי םענופ זיורב ןשיטירק-לאקידאר םִעֹד טעטנעפעג קידנעטש
 ."עגארפ-ןדִיי, רעד טימ ןעמענראפ וצ ךיז ןעגנוווצעג

 רעד ראפ (.ב .י--ןדִיי יד) יז ןקיטכעראב -- זיא ןבעל ןַײמ ןופ קעווצ רעד,
 .(ןטרָאד) "גנוקיטכעראּב יד טָא ןַײז טרעװ ןלָאז ייז זא ,ייז ןפלעה ןוא טלעוו

 רעקידסערָאשּפ רעד ךעלדנעטשראפ רעמ ךָאנ טרעװ "ןקיטכעראב , ףא סרוק אזא /אב
 .עפוקט-ַײלָאקינ רעד ןיא עלָאקסאה רעשידִיי רעד ןופ רעטקאראכ רעקידסענַאדכאּפ

 ,טָאה ןרָאי רעק-60 יד ןופ זיורבפוא רעשיטילָאּפ-ךעלטפאשלעזעג ,רעניימעגלא רעד
 ןשיװצ ףמאק רעד .עלָאקסאה רעשידִיי רעד ןופ יימרא יד ןריצנערעפיד טזומעג ,ךעלריטאנ
 ,זיא סָאד טָא - 'רענילרעב, יד ,"ןטקאדידָאטװא, יד ןוא -- "רעװקסָאמ , יד --"עגנוי, יד
 רעק-60 יד ןופ עלַאקסאה רעד ןיא גנוריצנערעפיד רעד טָא ןופ קורדסיוא רעד ,ךעלטנגייא
 "רענילרעב,) סעִירָאגעטאק "עשיפארגָאעג , ייווצ ןשיוצ ףמאק ןייק טינ רעבָא זיא סע .ןרָאי
 ןוא עשיסור) סעִירָאגעטאק-ךארּפש ייווצ ןשיוצ ףֿמאק ןייק טינ זיא סע ,('רעװקסָאמ ,, ןוא
 ןלעטש סָאװ ןטכיש עלאִיצָא ס ייוצ ןשיוצ ףמאק א זיא סע -- (עשייירבעה-שישטַײד
 יימ ר א יד .גנוגעוואב-עלָאקסאה רעשידִיי רעד ןיא עינַאמעגעה ףא טכער ערעייז סיורא
 -ארקַאמעד ּפמעט ןשּפיה א ןיא טרעװ עלָאקסאה רעשיסור רעד ןופ
 טזָאל רעטסיירד ןוא רעכעה ץלא ןרָאי רעק-60 ןוא רעק-50 יד ןיא טריזיט
 -ןיילק םענופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ליקסאמ ןגנוי םענופ ,םעַײנ םענופ םיטש יד ןרעה ךיז
 -יסור יד ןופ ,טעטיסרעווינוא ןשיסור םענופ ,רוטארעטיל רעשיסור רעד ןופ ,םוטרעגריב
 קינזיצקא םעד ןגעװ .וװ .א .א ןטלאטשנא-זיצקא יד ןופ ,ןלוש עשידִיי ענָאיזאק עטריציפ
 .ןבירשעג קינייװ טינ ןעמ טָאה ןרָאי רעק-50 יד ןופ ליקסאמ ּפיט ןלאיצָאס םעַײנ א סלא
 -לאקידאר רעַײנ רעד ןופ ןלעדאטיצ ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ןבָאה ןטלאטשנא-זיצקא יד זא
 .םיליקסאמ עשידִיי עגנוי יד סָאװ ,טקאפ רעד סעדייא טֹנָאז ,טנגוי-עלָאקסאה רעשיטארקָאמעד
 טינ לָאז עמ ,גנוריגער רעד ראפ ןעוועג לדאטשימ ךיז רערעדנא ןא רעצימע יו רעמ ןבָאה
 .(םע160801/ ס'זאץח) עדנערא-זיצקא יד ןפאשּפָא

 .-סיסקע רעקיזָאדרעד ךיוא טעװ -- םיליקסאמ יד טגָאלקעג ךיז ןבָאה -- ןעד יצ;
 ןרעװ טכאמראפ ודנוא ראפ טעװ ןעד יצ ,זדנוא אב ןרעװ ןעמונעגוצ לטימ-ץנעט
 רעזדנוא ןצונסיוא טנעקעג ןבָאה ,עטעדליבעג ,רימ ּוו ,טיבעג רעקיזָאדרעד ךיוא
 רעכעלטלעװ וצ טפארקבַײרט א ךָאנ ןרילראפ רימ ןלעװ ,םורא יוזא ,ןוא יא
 ;( ,"גנודליב

 -גנודליב , ןקיטראנגייא םעד ןגעװ ןפָא יוזא ךיז טדער סע ּוװ ,לקיטרא ןקיזָאד םעניא
 .-אב ןענַײז ןדִיי 8000 זא ,ןזיװעגנָא טרעװ ,עקלָאּפָאנָאמ רעשיראצ רעד ןופ "רעטקאראכ
 עלָאקסאה יד טָאה ןדִיי טנויוט 8 יד טָא ןשיװצ .עדנערא-זיצקא רעקיזָאדרעד אב טקיטפעש
 ךארּפש רעשיסור רעד ןופ רעגנעהנָא עטרעטסַײגאּב ,עגנוי ןערדאק עשּפיה רָאג טאהעג
 רעכעלרעטלאלטימ רעשידִיי רעד ןגעק רעפמעק עלאקידאר ץנאג ,(!עסָאנראּפ !עסָאנראּפ)

 : 11606084106. זסא {, ,113 38גתעססא תסקמסזס 6806-01ע26018* (}
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 -לעירעטאמ ךאווש ץנאג סָאמ רעקידנטַײדאב א ןיא ןוא (!עסָאנראּפ !עסָאנראפ) טַײקטרילָאזיא
 .עטגרָאזאּב

 זיא "סעצנישטָאנזאר,-סעקינװָאנישט עשידִיי יימרא רעקיזָאדרעד טָא טימ .לעלאראּפ
 ץנעגי;עטניא "רענישטָאנזאר, רעשידִיי ןופ יימרא ןא ןסקאוועג ּפמעט ןקידנטַײדאב א ןיא
 רעד .(.װ .א .א םירױטקָאד ,רערעל ,ןלוש-רעניבאר ןופ רעליש ,ןטנעדוטס ,ןטסיזאנמיג)
 סעטָאגל עקידנטיידאב ײר א ןבעגעג טָאה רעכלעװ ,רָאי-1861 רעּבאיַאנ 27 םענופ ץעזעג
 ןיא עלָאר עסיורג א רָאג טליּפשעגּפָא טָאה ,גנודליב רעכיֹוה טימ ןדִיי סעִיגעליװירּפ ןוא
 .סעִיזאזמיג ןוא ןלושכיוה עשיסור יד ןיא טנגוי רעשידִיי רעד ןופ גנארד םעד

 עשידִיי ןופ סקּוװ םעד טָא טרירטסויליא סָאװ ,עלעבאט עשיטסירעטקאראכ א זיא טָא
 :(1 סעיזאנמיג עשיסור יד ןיא רעליש

: 

 ןדַיי 159 . . . דנאלסור ןופ סעיזאנמיג עלא ןיא -- 1853 רָאי ןיא
 יי יי , , יי בו יש

 עי יי ר , , 2 עד טאפ א יט
 ש 2045 ' ' ' א א 2 א עי יירק 1870 / 2

 2 יי יט : , 2 יי

 ןוא טפאשנטנעדוטס רעשידִיי רעד ןופ סקּוװ רעד טייג ּפמעט ןרענעלק ןייק טימ טינ
 -יבאר יד ןופ ןוא סעווישעי יד ןופ טראפש סָאװ ,ץנעגילעטניא רעטרימָאלּפיד רעשידִיי רעד
 סָאד ןעמוקאב ןלוש-רעניבאר יד ןופ רעליש יד ןבָאה רָאי 1856 ןיא יו םעדכָאנ .ןלוש-רענ
 ,זיוצנארפ ןוא ןייטאל ףא זיולב ןעמאזקע קידנבענּפָא ,טעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקוצנָא טכער
 ןיא ןענַײז רָאי 1863 ןיא ביוא .ןָאטעג סקאוו א סרעדנוזאב ןטנעדוטס עשידִיי לָאצ יד טָאה
 ןיא ןענַײז ,ןלוש-רעניבאר יד ןופ ןדִיי 18 זיולב ןעמוקעגנָא ןטעטיסרעווינוא עשיסור יד
 ןופ לוש עשידִיי רעסעדָא יד .ןדִיי 92 ןלוש-רעניבאר יד ןופ ןיהא ןעמוקעגנָא רָאי 2
 ריא ןופ רָאי 20 עטשרע יד ראפ טָאה (רָאי 1826 ןיא טריזינאגרָא) ןרעטש לעלאצעב
 -כוּב ,םירכָאס לָאצ עשפיה א ןוא רערעל 200 ,םיריױטקָאד 150 ןזָאלעגסיױרא ץנעטסיסקע
 .(ןרעװָאקירעשט טיול) .א .א ןרָאשזאיָאװ-ימָאק ,סרעטלאה

 -עגסיוא 1869--1847 ןרָאי יד ראפ זיא לוש-רעניבאר רענליװ ןיא רעליש לָאצ יד
 רעקיבלעזרעד ראפ ןיא לוש-רעניבאר רערימָאטישז רעד ןיא .414 זיב ןאמ 46 ןופ ןסקאוו
 ,288 זיב 23 ןופ ןסקאוועגסיוא רעליש לָאצ יד טַײצ

 ןיא זיא ןטנעדוטס ןוא ןטסיזאנמיג ,ןלוש-רעניבאר ןופ רעליש ײמרַא עקיזָאדיד
 טימ טלעטשעגרָאפ ןוא ןטכיש עשירעכַאּב-עוװישעי עמערָא יד ןופ ןעמוקעג סָאמ רעסיורג א
 ."סעצנישטָאנזאר, עטמיטשעג-לאקידאר סָאמ רעשּפיה א ןיא ,עטרעגנוהעגסיוא עשיּפיט ךיז
 -ילבוּפ עלאקידאר עשיסור יד ,ןרָאי רעק-60 יד ןופ טפאשנטנעדוטס עלאקידאר עשיסור יד
 עקיזָאדיד טָא ןופ גנולגנירמורא עלאָיצַאס ןוא עשיטילָאּפ יד ןעוװעג זיא סָאד טָא -- קיטסיצ
 --ןטאנעצעמ ןוא ןּפָארטנאליפ עשידִיי "רעגראברעטייּפ , יִד .םיליקסאמ עשידִיי ןטכיש עשירפ
 -עגסיוא רעד טָא ןופ לפַײה ןיילק א זיולב ןבָאה ,סלאטנעזָאר ןוא סגרובזניג עלא יד טָא
 ךעלטינשכרוד .סעידנעּפיטס ןופ עמרָאפ רעד ןיא ,סעװַאדענ ןפרָאװעגוצ עסאמ רעטרעגנוה
 .שעדיוכ א .ּפָאק 15 לבור 3 אב ןפָארטאב עידנעּפיטס עשיטנעדוטס אזא רָאי 1864 ןיא טָאה
 זיא עידנעּפיטס יד ןוא "רעגרע, ןרָאװעג ןטפעשעג יד ,סיוא טזַײװ . ,ןענַײז רָאי 1861 ןיא
 !שעדיוכ א .ּפָאק 25 לבור 2 זיב ןרָאװעג טצעזעגּפָארא

 קידנעטש טינ ןטנעדוטס ?עטקילגאב, יד ןבָאה ,טפַא ץנאג רעבָא ךיז טפערט סע יװ
 יד ,טרעקראפ .םיריוועג עשידִיי יד ןופ ץראה עטוג סָאד "קירעהעג יו, ןצאשּפָא טנָאקעג
 .רעגרָאזראפ ערעיײז ןגעק עּפצוכ לסיב שּפיה א ןזיוועגסיורא ןטלעז טינ ןבָאה ןטנעדוטס
 עשידִיי רעװַאקראכ סָאװ ,ווירב א ןופ גוצסיוא ןא ןעגנערב וצ טנאסערעטניא ָאד זיא סע
 :רָאי 1864 ןיא גרובזניג .ג .ע ןָאראב ןטסּוװאב םעד טקישעג ןבָאה ןטנעדוטס

 קלָאפ רעזדנוא ןופ רעייטשרָאפ עקירעביא עלא ךיוא זא ,טַײצ ןיוש זיא סע, }
 סָאװ ,ץלא וצ טַײקטדמערפראפ ןופ ביוטש ןקידסעריוד םעד ךיז ןופ ןעלסײרטּפָא ןלָאז
 ןיא ,זַײרק ןשיטסִיַאגע ןגנע םענופ ןייגסיורא ןוא ,ךעלצונ ןוא ךעלשטנעמלא זיא
 ...ןסָאלשראפ ןענַײז ייז ןכלעוו

 וצ גנויצאב עקיטליגכַײלג רעיײז זא ,סָאד ךיוא טכא ןיא ןעמענ ןפראד יז ָ
 ןראּפשראפ טעװ ,קלָאפ רעיײז סעוויוטעל גנודליב ןטשרוד סָאװ ,יד טָא וצ -- זדנוא
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 -כַײלג רעבָא ןפראד ייז ;ןליצ עטקרעמעגנָא יד ןכיירגרעד וצ ןגעוו יד זדנוא ראפ
 עטרעטיבראפ ןוא עטקידײלאב א ראפ סָאֹװ ,ןעקנעדעג טימרעד קיטַײצ
 רעד טָא ןופ ןטָאש א .זדנוא ןיא ןענעגעגאב רעטעּפש ןלעֹו ײז ןיז
 ,(1 * ,,.טציא ןיוש ןקרעמאב ,ןרעיודאב םוצ ,ךיז טזַאל גנורעטיבראפ רעטכערעג

 ,רענעט "עקינעטרעטנוא,-ןיימעגלא ןיא ןבירשעגנָא זיא רעכלעוו ,ווירב םעֶד טָא ןיא
 עמעראוו, ענעי ףא שינערעהוצנָא-רעלוּפאק עטעליוב ץנאג א ןאראפ ןיוש ,ןעז וצ יװ ,זיא
 .ןבָאה ץנעגילעטניא רענישטָאנזאר רעשידִיי רער ןופ ןזַײרק עטמערָאראפ יד סָאװ ,"ןליפעג
 : ,(6 ןטאנעצעמ-עלָאקסאה עזאושזרוב יד וצ עייגיונעב טאהעג

 יד טָא ןופ טסּוװעג טוג ץנאג ןּבָאה סלאטנזָאר ןוא סגרובזניג יד זא ,סיוא טוַײװ
 עגארפ יד ןביוהעגפוא לָאמ עכעלטע קאט רעבירעד ,ערָאװס א ,ןוא "ןליפעג עמעראוו,
 סעִידנעּפיטס ערעסערג ןבעג רעסעב ןוא סעידנעּפיטס עניילק "ךאסא, ןופ ךיז ,ןגָאזּפָא ןגעוו
 ז'0ק8320 קהחעס221:466 עז 626-,,) "עקידריװ ןֹוא עמערָא;, -- ןטנעדוטס ענלצנײא
 0006023266 2ססזהמחהזפ םססאסהעאעא 20090/88װ8 ע 6628 סזץמסטלהא
 200182704806  00260נ828ע26, טסא 082308218 ס00טמזמסא}צ טעסה} סדץנ8
 .(3 ("8ססטאוה סאץתטע16 000606/ ...

 .  +?"עקידריװ ןוא עמערָא ענלצנייא יד טָא ןשיװצ ןלאפנַײרא טעװ עשז רעוו
 .םוירעטסינַימ ...טענופ ןוא ןסערעטניא עשיריווג יד ןופ ןַײז קיגנעהּפָא ןיוש טעװ סָאד

 לאווסיוא רעד, זא ,טרעלקרעד ףעקייט םּוירעטסינימ-גנודליב עשיסור סָאד טָאה טסיזמוא טינ
 .(? "עפוג ןטנעדוטס ןדִיי יד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד וצ ןרעהעג טינ ןָאק ןטאידנעּפיטס ןופ

 -ּפיונוצ ךיז טָאה ןטאנעצעמ עשיריווג יד ןופ טעטימָאק רעד יװ םעדכָאנ טשרע
 ןבַײלקוצּפָא יו ןסיוו ןיוש טעװ סָאװ ,(!!ײצילַאּפ רעד טימ) םוירעטסינימ ןטימ טדערעג
 רעַײנ רעד זיא לָאמטסנעד טשרע ,(!ענשזָאידאנַאגאלב יד) "עקידריוו ןוא עמערָא עסעמע יד
 .ןרָאװעג טקיטעטשאב טקעיָארּפ-עִידנעּפיטס

 !עמרָאפער רעד טָא ןגעק ןעװעג זיא טפאשנטנעדוטס יד
 ,ערָאװסא ,ןּבַאה ,"סעצנישטָאנזאר , עטרעגנוהעגסיוא יד סרעדנוזאב ,טפאשנטנעדוטס יד

 4 ..טקעמש סָאד טָא סָאװ טימ ןענאטשראפ
 -עגפוא זיא סעידנעּפיטס יד ןרימרָאפער ןגעװ עגארפ יד ןעוו ,רָאי 1865 ןיא ךָאנ

 :ןבירשעג ןטנעדוטס עשידִיי רעגרוברעטעּפ יד ןופ רעיײטשרָאפ רעד טָאה ,ןרָאװעג ןכיוה
 לפיװ ףא ןזָאלסױרא רעקיטכיװ ליפ זיא דנאלסור ןיא קלָאפ רעזדנוא ראפ,

 0867?עמפ-) רעטכַײל עכעלטנייועג ןַײז לָאז ,עסאמ ערעסערג א ךעלגעמ זיא סע
 ' .( "ןרעטש עכעלטע רעדייא (1:808

 ' ,137 .ז ןרעװָאקירעשט טול טריטיצ (
 וציפמ הֹּרנִח/ רעד ןופ ייליבוי ןקירָאי-50 םוצ לקיטרא ןַײז ןיא ךיוא טריטאטסנָאק ןָאסלענעצאק .י .ל (2

 ןופ לייט רעקידנטַײדאב א זא ,(,םסס18װא ס8ק. תקססמסוטסטאת" , אל 20, 1913 ז., סעק. 44 עז "הלכשה
 תסתתגהא..., :"ןעגנומערטש עטנוזעג טינ ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןלאפענרעטנורא, זיא טפאשנטנעדוטס רעד טָא
 ."תסת .טהחהגווס 168 863200ס0מטוא 8640:0/0 א0100016 06ט8קצכאממעספ 10028 8 2000וװש...

 .143 .ז ,טרָאד ,ןרעװָאקירעשט טול טריטיצ (3
 -ריװ, יד ןשיוװצ ןענעכעראפ וצ ןעמעוו טסּוװעג טוג ץנאג ןבָאה ןטאנעצעמ עשידִיי "רעגראברעטייּפ, יד (4

 -אנָאיצאנ ןופ ךארּפש ?רעקידװעטנָאי, רעד ףא .ןדַײמטױא ןעמעוו ןוא סעידנעּפיטס טימ ןעניולאב ןעמעװ ,"עקיד
 ; :יזַא ןסייהענ סע טָאה "לאלקאה-סעוויוט, ןשיטסיל

 עניוזא (.ב .י .ןבשזעכ ןשיכולעמ ףא דנאלסייא ןייק ךיז ןענועל ןקיש) ןרידנעמָאקער ףראד עמ,
 ןוא רעקיטאפמיס -טנַײרפ ןַײז ןלעװ ייז זא ,ןפָאה יז ףא ןעמ ןעק רעטקאראכ רעייז טול סָאװ ,טַײל עגנוי
 2 טס 26:808000268496) רעקיטירק עקיניזטכַײל טינ ןוא עיצאנ רעיײז ןופ רעקידייטראפ
 -(141 .ז ,רעווָאקירעשט) *ןטנעדוטס יד ןשיוצ ןטלעז טינ ,ןרעיודאב םוצ ,סָאד ןפערט ר'מ יװ ,(חסקעו2611

 ,"רעקירייטראפ-עיצאנ, ןופ עצילעמ רעד רעטנוא ןענאטשראפ ןבָאה סלאטנעזָאר יד ןוא סגרובזניג יד סָאװ
 רעד טשטעװקעג ײז טָאה סע ּוװ ,ןסױטשוצנָא ךיז טכַײל זדנוא זיא עקאט רעבירעד ןוא ,טוג ץנאג רימ ןסייוו
 -וטס רעטמערָאראפ רעד ןשיװצ ןופ "רעקיטירק עקיניזטכַײל , יד ראפ טנרָאװאּב יוזא ךיז ןבָאה יז ןעוו ,ךוש-ןסאלק
 .עסאי רעשיטנעד

 ןטאנעצעמ "רעגראברעטייּפ , יד ןופ עפוג טעטימָאק רעד 'זא ,ןכַײרטשוצרעטניא ָאד זיא רעקיטכיװ ךָאנ
 : ."ןטנעדוטס יִד ןשיװצ ןטל עז טינ ,ןרעיודאב םוצ ,סָאד ןפערט רימ , זא ,טנעקרענָא

 ."סאג רעשידִיי, רעד ףא ךיוא טאהעג ,ָאזלא ,רימ ןבָאה ?ןיזטכַײל , םענישטָאנזאר ןשיטנעדוטס ראפ ןרָאב א
 ןייק טלעפעג טינ ןבָאה סע - -ןעמוקעגסיוא טינ ,ןבעלכ ,זיא םזיליהינ ןשיסור םעד "רָאה יד ראפ ןּפעלשנַײרא,
 ."סערָאצ ענעגייא ,

 ,145 .ז ,טרָאד (5
 ,144 .ז ,טרָאד (6



 עץ | 0 יי

 ..,"גנודליב ןטיירּפשראפ וצ טֿפאשלעזעג , רעד ןופ טעטימָאק רעד טָאה רָאי 1868 ןיא
 טקרעמ סע ןוא ךעלטנרָא טינ וצ טייג סעידנעּפיטס יד ןופ גנולייטעצ יד זא ,טריטאטסנָאק
 ו .(1 "ןזיײרק עשיטנעדוטס עקינייא ןיא טַײקנדירפוצמוא ןא ךיז

 ןכעלטַײד א טימ ייז ןדייר ךָאד ,ןלאָיַרעטאמ עקיזָאדיד טָא טינ ןענַײז סע גראק יװ
 טיִנ; ענעדירפוצמוא עפורג עקיזָאדיז טָא קידנטַײדאבמוא שיטילָאּפ ןוא ןיילק יוװ .ןשָאל
 בראפ רעלאקידאר טימ ןבראפאב טזומעג רעּבָא ךָאד יז טָאה ,ןעװעג טשינ זיִא "עקידריוו
 -ראפ רעד יא .ןרָאי רעק-60 יד ןופ טַײקכעלטפאשלעזעג עשידִיי יד ןזעוו ןלאיצָאס ריא ןופ
 -עלק רעד יא ,(6 לוש רעשיסור-שידִיי רענָאיזאק רעד ןֹופ רערעל רעטריטאולּפסקע רעטמערָא
 סָאװ ,רעכַאב-עוװישעי רעשידִיי רעד יא ,ןטלאטשנא-זיצקא עשיסור יד ןופ רעטמאאב רערענ
 'עלאיצַאס א ןפאשעג ןבָאה עלא ייז -- טעטיסרעווינוא ןיא ,עיזאנמיג רעשיסור רעד ןיא טראּפש
 רעקידסענַאדכאּפ רעד ןגעק טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,"רעװקסָאמ, ,"עגנוי, ענעי ראפ עזאב
 -עלָאקסאה עשידִיי יד ןקָארשעג עליפא ןטלעז טינ ןוא ."ןטקאדידָאטװא,, יד ןופ טַײקידסערָאשּפ
 םעניא ךיז טדער סע רעכלעוו ןגעװ ,"גנורעטיבראפ רעטכערעג , ןופ ןטָאש ןטימ ןטאנעצעמ
 -ראפ רעטכערעג , אזא ןופ ראפעג יד זא .ןטנעדוטס רעװָאקראכ יד ןֹופ ווירב , ןטנָאמרעדנביױא
 ירוא-םָארוװא סָאװ ,ווירב רעד סעדייא טגָאז ,עטכארטעגסיוא ןייק טינ ןעוועג זיא "גנורעטיב
 -ראפ, רענישְטָאנזאר רעד טָא ןופ רעייטשרָאפ עלאקידאר עמאס יד ןופ רענייא -- רענװָאק
 םעד -- ליקסאמ ןוא דיגָאנ םעד --סָאבעלאב ןַײז טקישעג טָאה --ץנעגילעטניא "רעטרעטיּב
 .טלעג שיריקנאב עמוס רעשפיה א טימ ןפָאלטנא זיא ,רענוװָאק ,רע יװ םעדכַאנ ,קאז ריקנאב

 :ןבירשעג טָאה רענוװָאק =

 וצ טגעוואב ךימ טָאה רעכלעוו ,וויטָאמ םעד ןרעלקרעד ךַײא ךיא לעװ טציא,
 ךיא ןיב ןצראָה ןיא .ריא רָאנ ,רעניײק טינ זיא םעד ןיא קיחלוש .טאט ןַײמ ןייגאב
 זיא סָאװ ,סניוזא סָאװטע ןעגנאָגאּב טינ ךיא ןיב לָאמנייק ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןא
 אב ןטעבעג בָאה ךיא זא ,ליפיוזא ףא ךיז קידנקירעדינרעד .ןכערבראפ א ףא ךעלנע
 ןשיוצ דיישרעטנוא םעד ןסיו טעװ ריא זא ;טניימעג ךיא ּבָאה ,עלעטש א ךַײא
 ,ןשטנעמ א ןוא ,טעברא ןַײז רעסיוא טינרָאג טסייוו רעכלעוו ,ןטלעטשעגנָא ןטעשָאּפ א
 ךַײא בָאה ךיא ...גנודליב רעשִיײּפָאריא ןופ ךייה רעד ףא ,ךיא יו טייטש רעכלעוו
 ןעװ ,טלאהעג םעניילק אזא טמיטשאב רימ טָאה ריא סָאװ ,ןַײז לכיומ טנָאקעג טינ
 בָאה ךיא .ןרעטלע עמערָא ןוא עילימאפ א בָאה ךיא זא ,טסּוװעג טוג ץנאג טָאה ריא
 -ארעמא ןּפמעט א יװ ,ןעניולאב ךימ טנעלּפ ריא סָאװ ,ןַײז לכיומ טנָאקעג טינ ךַײא
 ךיא ןוא ,טַײקמאזקרעמפוא רעַײא טימ ןרעאב טינ ךימ טגעלפ ריא סָאװ ,לגנִיי ןשיצ
 : ...עמָאקענ ןגעװ ןטכאהט ןבױהעגנָא בָאה

 ןעקיכ ...עלעמָאשענ עכעלניילק עצנאג רעַײא ןזיולבטנא טנָאקעג טלָאװ ךיא
 ךַײא ןטכאראפ עלא ,סרענגיל ןענַײז ,םורא ךַײא ןעלגניר סָאװ ,עלא זא ,ןּבעגוצ ךָאנ
 "...סעצײלּפ ערעַײא רעטניה ךַײא ןיפ ןכאל ןוא ךיא יװ יוזא

 ךיז טעוו'ס יצ .ןלאפנַײרא לע ךיא זא ,טינ טפָאה :טרָאװ ןייא ךָאנ ףָאס םוצ
 -ידעבעל רָאנ ,עקירעמא ןייֵק ןרָאפרעּבירא ןַײמ ןבעגנַײא טינ רעדָא ,ןבעגנַײא ָאי
 ,(6 "...ןבעגרעביא טינ טנעה יד ןיא ךיז ךיא לעװ ,טייהרעק

 ןופ "גנורעטיבראפ עטכערעג, ענעי טקירדעגסיוא ,קעפָאס םוש ןָא ,ָאד טָאה רענוװָאק
 ,עקיטכיזדניווש ,עטרעגנוהעגסיוא ןגעלפ סָאװ ,(+"סעצנישטָאנזאר , עשידִיי עסאמ רעשּפִיה א

 .143 .ז ,טרָאד (1

 קעראמ .ּפ טגנערב "סטסקאו חס עס1דסקחו חקססמסוגסאטא 680668 8 2000, ךוב ןַײז ןיא (=
 רעפלעוו ןיא ,עגאל רעלעירעטאמ ןוא רעשילארָאמ רעכעלקערש א ןגעװ סעדייא ןגָאז סָאװ ,ןטנעמוקָאד ייר א
 טגעלפ ריּפאּפ ןגױב א עליפ א .ןלוש ענָאיזאק עשידַיי יד ןֹופ רערעל עגנוי יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע
 - אר אב טעשָאּפ ןגעלפ "םיכיגשאמ-ןטאטוּפעד, "עשיליקסאמ,.ענעפורעגױזא יד ןעױרטנָא טינ ַײז ןעמ
 -לעזיר זא ,ןבעגוצ וצרעד ןלעװ רימ בױא .(226 .ז עז) סעריכס עקידכעבענ ענַײז ןופ עליפא רערעל םעד ןעװעב
 יד ְׁשימ ןוא ײצילָאּפ רעד טימ טנאה אב טנאה ןבָאה ?םיכיגשאמ-ןטאטוּפעד, ?עשילײקסַאמ.. עֶקיִּב
 טעװ (227 ,ז ,ןטרָאד ,קעראמ .9) וויטאיציניא-רערעל ,עשירערעלקפוא-לאקידאר יד טקיטשעג ןרָאטאװרעסנָאק
 טָאה ץגעגילעטניא ענישטָאנזאר עטקירעדינרעד ,עטמערָאהאפ יד טָא "ןליפעג עמעראווא א ראפ סָאװ ,ןרעו רָאלק
 עשירכָאס, עלא יד טָא וצ ,עלָאקסאה רעזאושזרובלטימ ןוא רעזאושזרובסיורג רעד וצ עייגיונעב ןגָאמראפ טנָאקעג
 ."םירכָאס עשיליקסאמ ןוא םיליקסאמ

 ס. ת1 ןןעוססקז. ן160סנאוו106, 1. 1, 012. 194 6
 ווא טָאה רע .סעצָארּפ ןפא רעקידייטראפ סרענווָאק ןענאטשראפ טוג ץגאג ,טנַײש סע יװ ,טָאה סָאד (4 .
 ,עלא יװ ,קידנצכעל ...זָא ,ןַײז םיקסאמ ךיוא טפראד ריא, :עזאב-ןעיידיא ןוא עוויווס -עלאָלצָאס סרענװָאק טרעדלישעג
 ןַײז ףא טזומעג ןוא טנַאקעג רע טָאה ןעמערטטקע ןוא סַײנ ךָאנ ,טפאשנסיו רעד וצ ענעמוקעג טשרע
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 ,ןטאנעצעמ-םיליקסאמ רעגרוברעטייּפ ענעדיישראפ יד ןופ ןלעוװש יד ןּפאלקּפָא זַײװנסאמ
 טָאה רענװָאק ..עלעטש א רעדָא עידנעפיטס-שעדיוכ ּפָאק 25 לבור 2 ןעמוקאב וצ יידעק
 רעבָא ,עמָאקענ ןופ עגארפ עקיזָאדיד טָא טזיילעג ןפיוא ןשִיטאמארד ,ןקיטראנגייא ןַײז ףא
 קיטכיו .(:עלָאר ןייק טשינ ָאד טליּפש רעכלעװ ,טקאפ רעשיפארגָאיב א זיולב ויא סָאד
 ,עלָאקסאה ןופ ןפירגאב עַײנ טימ ןטכיש עלאיצָאס עַײנ זא ,ןענָאטאּב וצ ַאד זיא
 רעשידִיי רעד ןופ טנורג-רעדָאפ ןפא ןסירעגסיורא ךיז ןבָאה סָאטאפסאלק םעַײנ טימ
 : .ןרָאי רעק-60 יד ןופ גנוגעוואּב-עלָאקסאה

 .אוא טימ ןבָאה סָאװ ,יײז ראפ .טלמוטעצ יװ ןענאטשעג ןענַײז םיליקסאמ עטלא יד
 ןוא ןרָאטקעריד ענָאיזאק ,םידיגענ עטרעלקעגפוא רעכיב-עלָאקסאה ערעייז טעמדיוועג ַײשּפָא
 ןא סעּפע ןעװעג ,עגנוי יד ,עַײנ יד טָא ןענַײז ,"סעװטסלעטידָאכסָאװערּפ, ענעדיישראפ
 יד טָא ןגעוו ווירב א ןיא יוזא טבַײרש ןָאזנעבעל .א טעָאּפ רעשיליקסאמ רעד .שינעקישנַא
 :"עגנוי ,

 רעזדנוא ןופ ןעגנּוױשנָא יד ןעגנאגרעד ןיוש ךיוא ןענַײז ךַײא וצ ,סיוא טזַײװ,
 ןוא ןסיו ןופ םאט םעד טכװראפ יז טָאה טשרָאקַא טשרע סָאװ ,טנגוי רעגולק וצ
 יו ,ךארּפש עקיליײה רעזדנוא ּפָא ןיוש טפראוו יז ןוא טקיטעזעגרעביא ןיוש זיא יז
 ,(6 טינ ףראד עמ סָאװ ,ךאז א

 .טָא ןגעװ טדערעג לטיב סיורג טימ ןּבָאה -- ןטקאדידָאטװא יד -- םיליקסאמ עטלא יד
 -נעראפ ייז ןבָאה טימרעד ןוא קיטאמארג עשיסור יד טרעזאכעגסיוא ןבָאה סָאװ ,"עג נוי, יד
 רעשיסור רעד ןיא זיולב טלדנאהעג סע ךיז טָאה רעבָא ןעד יצ .עלָאקסאה רעייז טקיד
 רעגנֹוי רעד רעדייא רעקינייװ טינ ןרָאי רעק-60 יד ןיא טָאה טקאדידָאטװא רעד ?קיטאמארג
 טָאה סע .גנוריגער רעשיראצ רעד ןופ קיטילַאּפ רעשירָאטאקיפיסור רעד טנידעג' יירט ליקסאמ
 ,ליקסאמ רעטלא רעד סָאװ ןעגנּוױשנָא עַײנ םעטסיס רעצנאג א ןיא טלדנאהעג ךיז
 ןשידִיי ןטימ ,עיזאושזרוב-לטימ ןוא רעסיורג רעשידִיי רעד טימ רענעדנובראפ-גנע רעד
 .ןעמענפוא טנעקעג טינ טָאה -- ,וָאר ןטימ ,דיגַאנ ןשיּפָארטנַאליפ

 ךיז טָאה סע רעכלעװ ףא ,עיניל-רעַײפ רעד ןגעװ ףירגאב א ןעמוקאב וצ יידעק
 רעד ןשיװצ ףְמאֹק רעד --"רעדניק ןוא סעטאט, יד ןשיװצ ףמאק רעד טלקיוועגרעדנאנאפ
 רעד ןופ ןטכיש עלאקידאר יד ןוא עיזאושזרוב-לטימ ןוא רעסיורג רעטרעלקעגפוא רעשידִיי
 רעד טימ ןענעקאב וצ ךיז גונעג זיא ,עסאמ "רענישטָאנזאר  רעכעלרעגריבניילק רעשידִיי
 ןיא עלָאקסאה רעשידִיי רעקידנשרעה רעד ןופ ןאגרָא-לארטנעצ םענופ קיטילָאּפ-עלָאקסאה
 טימ ןייגסיורא טגעלפ גנוטַײצ עקיזָאדיד .(ץילמה) "ץיליימאה , ןטימ -- ןרָאי רעק-60 יד
 קיש ,טסייה סָאד ,ינחני המה ךתמאו ךרוא חלש :םיליט ...ןופ ןעמונעג ,גנוזָאל ןקידנעטש א
 םיליט ןופ "סעמע,, רעד ןוא "טכיל , יד .ןריפ ךימ ןלעװ ייז ,סעמע ןַײד ןוא טכיל ןַײד רימ
 םערוטש, ריא וצ עיזאושזרוב-?טימ ןוא עסיורג עשידִיי יד ןריפ ,סע טסייה ,טלָאזעג טָאה
 ,םזיטאנאפ םעד ...ןגעק "גנארד ןוא

 !"גנארד ןוא םערוטש, רענייש א
 טינ גנארד םוש ןייק ןוא םערוטש םוש ןייק ןגעװ ךיז טָאה ,ךעלטגגייא ,רעבָא

 ,-מורא םיא ןגעלפ סָאװ ,רענגיל עקידסעיװצ עטּפָאכ יד ןוא קאז ריקנאּב רעד .טלדנאהעג
 ןבָאה ,(וירב סרענװָאק ךיז טנָאמַרעד) סעציײלּפ ענַײז רעטנוא םיא ןופ ןכאל ןוא ןעלגניר
 ךיז טָאה רעכלעװ ,"ץיליימאה, רעד .טגאוועג טינ גנארד ןוא םערוטש םוש ןייק ףא/
 ןופ טַײקיגנעהּפָא רעלעירעטאמ רעקידנטַײדאב א ןיא ("למרכה, רעד ךיוא יװ יוזא) ןענופעג
 טלָאועג טָאה רע .ןקעװצ ענעדיישאב רעמ טלעטשעג ךיז טָאה ,(' סגרוּבזניג ןוא סקאז יד
 לעָארסִיי קלָאפ םעד ןשיװצ ,עלָאקסאה רעד ןוא ענומע רעד ןןשיװצ רעלטימראפ רעד, ןַײז
 ."(הלשממה ןיבו ןורשי םע ןיב ,הלכשהה ןיבו הנומאה ןיב ץילמה) גגוריגער רעד ןוא

 טרעטש ייז ןצאשּפָא ןוא ןייטשראּפ קיטכיר סָאװ ,סעירָאעט ענעדיײש ראפ ןפַײרגאב ןוא ןעמענפוא ןפיוא
 .(.ּביי- וװסווק ןַײמ םוטעמוא) "ךעלטנפע ײז ןגעװ ןדײר"טינ ןעמ רָאט זדנוא אב סָאװ ,סָאד
 ףראד סָאװ ,טרָאװ א טימ טּפאכעגסיורא ָאד ךיז טָאה טאקָאװדא סרענוװָאק (01008. 362סאססזע, 1879, אט 228)
 .עזאב-ןעלידיא רעשיטסי/יהינ רעלאגעלמוא סרענוװָאק ןגעוו קנאדעג ןפא ןסיֹוטְשנָא

 ןָאק רע ןוא ,'לאפוצ רעדנילב , ןיק טינ ךיוא זיא טקאפ רעשיפארגָאיב רעד טָא זא ' ,ךיז טייטשראפ (1
 -סעריטס ,רעטײװצע צ רעד ראפ .רוטאנ רעלִיצ ָא ס סרענװָאק ןופ ןַײש ןיִא זיולב ןרעװ ןטכיולאב
 -ירעטסיה-שיכראנא ּרעד ָא טָא טַײהנטלעז ןייק טינ זיא רעגריבניילק ןלאקידאר םענופ רוטאֹנ רעלאיצָאס רעקיד
 ."עיצאירּפָארּפסקע, רעקיטראנגייא אזא ךרוד "עכַײר ןוא עמערָא ןופ םעלבָארּפ יד ןזײל וצ טסעשז רעש

 . .66 .ז ,ןרעװָאקירעשט טול טריטיצ (2
 .51 .ז ,רעװָאקירעשט עז (3
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 רעשידִיי רעד ןופ ןאגרָא-לארטנעצ םענופ ָאדערק ןלעִיציפָא ןקיזָאדמעד טָא ןיא
 ,"עמכָאכ, עשיטילָאּפ ןוא עיפָאזָאלפ עצנאג ריא טקעטש ןרָאי רעק-60 יד ןיא עלָאקסאה
 טכערוצ ןיוש ,סע טסיײה ,טעװ רעכלעוו ,*רעסייק ןקילעזטַײל , םענופ דעסעכ ןּפַא קידנּפָאה
 ןרָאי רעק-60 יד ןופ ליקסאמ רעטלא רעד טגעלפ ,םיליט ןוּפ טרָאװ ןטצעל ןטיול ץלא ןכאמ
 ןיא זָאנ יד ןצַײנש ןוא ךעסייּפ םוא ךעלבעב ןסע ,סעייּפ יד ןדַײנשרעטנוא ןביוקרעד ךיז
 " ...סע טסייה רעינאמ ןשִיײּפָאריײא ןפא ,לכיטזָאנ א

 --ליקסאמ א רענייא סָאװ ,"םארגָארּפ-ףמאק, רעכעלנע ןא ןופ רעטסומ א זיא טָא
 ,"רעסאוועמליוק ןיא (ןעמארג ןיא ,ךיז טייטשראפ ,ןוא) טכעלטנפעראפ טָאה --קורּב
 ,21 .נג ,6

 ?עלַײמ א ךעלקריוו ןדִיי ראפ גנודליב יד זיא,
 ...עלַײש ןייק טינרָאג זיא סע ,סיוועג !ָאי א
 ,ןביולקוצ רערעל עכעלרע רעּבירעד ןפראד רימ
 ,ןּביױלג םעד ןּברעדראפ טינ דניק םעד ןלָאז ייז
 ,ןטיז ענייש ןוא סעניושעל ,סעמכַאכ ןענרעל ײז
 .ןטיהוצּפָא םיגָאהנימ עקילייה ערעזדנוא ךָאד
 ,ןגיילקעוװא טַײקשיראנ יד ,םזיטאנאפ םעד
 ."ןגייבראפ טינ ,םעלָאשעװסאכ ,טַײקשידִיי רעבָא

 טילקשידִיי ןוא "סעניושעל ,סעמכָאכ, ןשיװצ "עִינָאמראה, עקיטראנגייא עקיזָאדיד טָא
 טָאה ווָאראווּוא ףארג ןעװ ,ןרָאי רעק-40 ןוא רעק-20 יד ןופ ךָאנ טנאקאּב טוג זדנוא זיא
 -ןָאקאז , טסייה סָאד ,לארָאמ יּבא ,טפאשנסיוו ערָאּפאק א זא ,םיליקסאמ עשידִיי יד טנרעלעג
 .ָאד זיא "ישזָאב

 יִד ָאטַא ןקידײרּפ טגעלפ "ץיליימאה, םענופ קיטסיצילבוּפ עשיליקסאמ עצנאג יד
 גנולצרעד-ןעיורפ ןגעוו ?קיטרא םעניא ."גנורעלקפוא ןוא טעטיזעיגילער,, ןשיװצ עינָאמראה
 'רעסאוועמ-ליוק, םעניא טקורדענּפָא זיא סָאװ ,(ןרָאי רעק-60 יד ןיא םעלבָארּפ-גאלש א)
 :עיצקאדער יד טּבַײרש ,רָאי 1864-- 1 .מֹונ

 ,רערעל עלא ןענערָאװ רעמ ךַָאנ ןעמ ףראד סנייא רָאנ ,טכער ץנאג טָאה ריא,
 ןסעגראפ טינ םעשענאמעל ןלָאז יז ,ןלוש-לדיימ ןטלאה סָאװ ןוא ךיז ןכאמ סָאװ
 רעמ ךָאנ ןעמ ףראד ..ןעי;צרעד וצ ךעלדימ עשידִיי ןבָאה יז זא ,קילבנגױא ןייא
 ,סעּבָאב ערעזדנוא ןופ ןטיז עטלא יד ןגָאיראפ טינ לָאז טסַײג-טַײצ רעד זא ,ןעז
 ."ןַײז ץלָאטש ץנאג יז ףא ןגעמ רימ סָאװ

 ןגעוו עמעט רעקיבלעזרעד ףא טבַײרש 9 .מונ "רעסאוועמ-ליוק , ןקיבלעזמעד ןיא
 :.ב .ש .ל ליקסאמ א רענייא ךעלקינייא ןוא סעבָאב ערעזדנוא ןופ עִינָאמראה רעד

 ןוא טעטיזעיגילער רעשיטקארּפ רעד ןופ טרָא םעד ףא זא ,ןעעז ףראד עמ,
 רעטכעט ערעזדנוא רַימ ןלָאז ,טאהעג טָאה רעטומ-רעטלע רעזדנוא סָאװ ,טַײקמורפ
 -נַײא ךעלדיימ עטעדליבעג יד ןעמ ףראד טּפיױהרעּביא ...ןצנאלפנַײא עשיטערָאעט א
 עיינ ,ןטיז עַײנ ןופ ץנאלג רעד זא ,ענומע רערעַײט רעזדנוא וצ טפאשביל ןבעג
 םאב זא ,ריִמ ןעעז ,רעדײל .ןגױא ערעייז ןיא ןעלקנוטראפ טינ יז לָאז עסינטנעק
 וצ סעּפע ןָא רָאנ טּבײה לדיימ סָאד יבא זיא עסאלק רעטעדליּבעג רעד ןופ ווָאר
 ןגני ריא טניױװעג עמ ."רעלליש , ריא טימ ןיוש ןעמ טנעייל ,שטַײד ןייטשראפ
 ןוא ןפיטראפ וצ 'סָאלראק-ןַאד, ןופ ןלעטש עטפאהלעזטער יד ןיא ךיז דנאטשראפ

 -נָא ןזעװעג רעכַײלג טינ ןעד טלָאװ .ןעקנעד וצ עקרעװ עכלעזא ךָאנ
 ,רעכיב ןוא םירָאפס עכלעזא ןענעײל רעסעּב יז לָאז םעד טָאטש
 ."?ןּבױלג ןשידִיי ןטימ טנאקאב ןכאמ סָאװ

 .לקיטרא םוצ טפירשוצ (סמיוברעדעצ) סרעטקאדער םעד זיא ,וועגא ,שיטסירעטקאראכ
 .סערימז ...ןופ טעלבָארּפ יד ןזייל םיוּברעדעצ טוװּורּפ טפירשוצ רעקיזָאדרעד ןיא

 ,טרעוו ןסיורג א ךיוא ןבָאה -- םיוברעדעצ טּבַײרש -- סערימז יד ןוא
 רעײטשרָאּפ א ,ליקסאמ א זיא רע זא ,ַײברעד טינ טסעגראפ רעבָא םיוברעדעצ

 "סעמרָאפער, ןַײרא טגָארט רע ןוא ."גנארד ןוא םערוטש, ןשירערעלקפוא ןשידִיי םענופ
 לָאז םעליוא רעד זא ,טַײצ זיא עדאווא, :ןגעלָאק ענַײז טּפָארטש רע ...סערימז יד ןיא
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 : עלא זיב ,ךיוה יווא סערימז ןעגניז ֹוצ ןוא ןעַײרׂש וצ .טינ טסאפ סע זא ,ןייטשראפ
 ר : ..."ןכאל ןוא ןפיולנעמאזוצ ךיז ןלָאז םינייכש עשִייוג

 ןעגניזו םעלבָארּפ-סערימז רעד ןופ גנוזייל "עשיטסוקא , עקיטראנגייא עקיזָאדיד טָא
 ךיז ןלָאז םינייכש עשִיוג עלַא זיב ,ךיוה יוזא טינ רעבָא ןעמ ףראד סערימז
 .רעד טלעטשעגנגעק טרעװ סע ןעמעװ ,"ןרעלליש, ןגעק ףירגנָא רעד טָא ,(!ןפיולנעמאזוצ
 ןגעוו ףירגאב םעניימעגלא ןא ןעמוקאב וצ יידעק ,גונעג ץנאג זיא -- ,שעמוכ-שטַײט סעבָאב
 : .עלָאקסאה "רענילרעב , רעלענָאיצידארט רעד טָא ןופ ךָאט

 רעד טרעװ "גנורעלקפיוא ןוא טעטיזעיגילער, ןשיװצ עינָאמראה עקידערָאשּפ יד
 רעד טרעװ ַײברעד ,עלָאקסאה רעשינַאּבאר-שיריװג רעקידנשרעה רעד ןופ פיצנירּפ-טנורג
 ןטלא רעד טימ ,עלעמוא קראטשנזיר ךָאד ןוא ךאווש רעזדנוא, ףא טלעטשעג ּפָארט
 ימרא רעצנאג רעד ןוא ןעמיוברעדעצ זיא "עריוט ןטלא רעד, ףא ּפָארט רעד ."עריוט
 רעשידִיי רעד ןופ ןגיא יד ראפ סעמכאמ ,קיטיינ ױףעװעג םיליקסאמ "עקינעטרעטנוא-ַײרט
 רעד ןופ דליב-קערש סָאד ןגָאוטעג ןיוש ךיז טָאה טַײקכעלטפאשלעזעג ."רענטָאשטָאג
 -ישטָאנזאר, ןשידִיי םענופ דליב-קערש סָאד -- ַײרערעלקּפוא רעלאקידאר רעכעלרעגריבניילק
 'טָא ןופ עזאב עלא;צָאס יד ןעװעג טינ זיא סע לָאמש יװ ,"עגנוי, יד ןופ טזיליהינ "םענ
 טדער סע רעכלעוו .ןגעוו ,"טַײקטרעטיבראפ רעטכערעג , רענעי ןופ ,(ו םזיליהינ ןשידִיי םעד
 זיולּב טינ רעבָא ךָאד טָאה ,ןטנעדוטס רעװָאקראכ יד ןופ ווירב ןטנַאמרעדנביױא םעניא ךיז
 טינ דיגָאנ רעטרעלקעגפוא רענאמוא רעד עליפא רָאנ ,ּפָארטנאליפ "רעגרובראטייּפ , רעד
 עשירעפַײרגנָא עקידנעַארד עקיזָאדיד טָא טימ םענָאפ לע םענַאּפ קִיּור ןבַײלב טנָאקעג
 -יגענ ענַײז לָאמנייא טינ טקערש םקוברעדעצ "ץיליימאה , ןופ רָאטקאדער רעד .(2 סעכיוק
 ,"רעסאוועמ ליוק, םעניא .םזיליהינ םענופ דליב-קערש םעד טימ רענעייל עשיטאבעלאב-שיד
 : ' :םיוברעדעצ טבַײרש ,1870 ,19 .מונ

 טינ רָאג ךיז רע רעק םוטנדוי םעד טימ .סומזיליהינ םעד טימ ויא שרעדנא,
 .-פוא ןָא ןפור יז סָאװ ,םעד טימ טשיילענּפא ןביוא ןופ רע זיא טלעוו רעד ראפ ,ןָא
 ...גנורעלק

 עבאנפוא יד זיא סָאד -- ןטלאהוצנַײא קנערק עטּפעלשראפ יד ,ןכוז וצ סעצייא
 טימ .ענידעמ רעד טימ ,טַײהשטנעמ רעד טימ טסנרע סע ןעניימ סָאװ ,עלא ןופ
 ,עלעמוא קראטש-ןזיר ךָאד ןוא ךאווש רעזדנוא טימ ,טכאמ ןדנצישעב רעד
 ..."עריוט ןטלא רעד טימ
 עלעמוא ךאווש ,, רעזדנוא ַײס ,(!)"טכאמ עדנצישעב, יד ײס ָאד ןרעװ טעז ריא יװ

 ענעי ןגעק ףמאק ןיא טריזיליבַאמ טַײהשטנעמ עצנאג יד עליפא ןוא "עריוט רעד טימ
 טינ ןפיירגאב , סָאװ ,21 .מונ ןיא םיוברעדעצ סיוא ךיז טקירד סע יװ ,"ןשטנעמ-רעקפעה,
 . ."עיגילער עראוו טסייה סָאד סָאװ ,טינ ןליפ ןוא

 - ,ליװ ןוא רעקיטאנאפ עשידִיי יד םזיליהינ ןופ דליּב-קערש ןטימ טעשארטס טיוברעדעצ
 -ירעלק ןשידִיי םאב ןעלטעבסיוא ,ראפעג רעשיטסיליהינ רעד ןופ ןבשזעכ ןפא ,םורא יוזא
 - ,20 .מונ "ץיליימאה ,,) "קידלוש זיא סָאװ ןוא רעװ, לקיטרא םעניא .סעכָאנאה רָאּפ א םזילאק
 : ;םיוברעדעצ טביײרש (0

 ."ןטסיליהינ רעדניק ערעַײא ןרעװ ,רעקיטאנאפ טַײז ריא סָאװ ,רעבירעד טָא;
 רעד זא ,לעָארסִיי קלָאפ סָאד ןוא ךיז ןדיירנַײא טװּורּפעג ןינַײרב 'כ טָאה טסיזמוא

 טאהעג טָאה "טסַײג רעשידִיי , רעקיזָאדרעד טָא -- ,"טסַײג ןשידִיי, םעד דמערפ זיא םזיליהינ
 77 !םזיליהינ ןשידִיי םענופ ןייטשוצסיוא סערָאצ לסיב שּפיה א

 סָאװ סָאד -ןטנוב-םירעױּפ ןופ רעפסָאמטא ןא יװ ,"טַײקינײלק/ אזא ,לשָאמעל ,טלעפעג טָאה סע (1
 ֹו .ץנעגילעטניא עשיסור "עגישטָאנזאר , יד טריזינָא;צילָאװער שּפיה טָאה

 ?עקסיּפאז , רעטמיראב סווָארָאדָאיפ ןופ ןטסקעט טכאיבעג ןרעוװ ןרענוװָאק ןגעוו לקיטרא סיָאװאראּב .ש ןיא (2

 -קינוָאנישט רעד טָאה ,ןטסקעט עקיזָאװיד ןופ ןעז וצ זיא סע יװ .רָאי 1864 ןיא (רעּבַײרש עשידִיי וצ גנודנעוו)
 ?עקסיּפאז , רעד ןיא .ןבעל ןשירִיי םעניא ןסעצָאְרּפ עשיטסיליהינ יד ןעזעג טוג ץנאג םיױבנירג-ווָארָאדָאיפ רָאזנעצ

 װָארָארָאיפ .."גנּוטכיר רעשישסיליהינ רעד ןופ ןעלקאכאס עקירעיורט , יד ןגעוו לטיּפאק רעלעיצעּפס א ןאראפ זיא

 /  ן(גתסטעסהסמסמ 0106 א2עק/ גע?עהתסע0מ/ 80 06 32סחעץְנו8מ267 0600638010 809602148,  :טבַײרש
 זחק88116ט4 8 10 0140016:1401+ 8410 04040 0 זקצ טוועקצץנס108 806 16, 80100816 446 7

 טקערש רוָארעדָאיפ סזקענוגמוס עב 000201 8םסקעז 8 002201ט חסתעטעאע" (,110806 06 2. 16088606*)
 / ןופ ענומע רעד ףא ךיז טריזאב סָאװ ,גנודליב, רָאפ טגייל ןוא "גנודליב רעכעלדעש, רעד ןופ ןטאטלוזער יד טימ
 'י : ..סעוװָא יד

 *טַײקשירִיי; ןופ *עינָאמראה,; רעד ראפ ךעוועג ךיוא זיא װָארָאדַאיּפ קינוָאנישט רעשיראצ ןוא דעמושעמ רעד א

 ."סעניושעל ,סעמכָאכ , ןוא
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 ,"סץסס806 0080 , ןופ ,למיה םנעופ ן/אפעגּפָארא טינ זיא רענװָאק ירוא-סָארוװא
 זיא רע .סאג רעשידִיי רעד ןיא םזיליהינ םעד "רָאה יד ראפ טּפעלשעגנַײרא, טינ טָאה רע
 רעשיסור רעד סָאװ ,עזאב רעשימָאנָאקע-לאָיצָאס ךָאט ןיא רעכעלנע ןא ףא ןסקאוועגסיוא
 רעד ןופ ןעמאטש סָאװ ,ןוויטקערָאק עקידנכערּפשטנא ייר א טימ ,ךיז טייטשראפ) םזיליהינ
 'ׂ .(ירערעלקפוא רעשידִיי רעד ןופ טַײקיטראנגייא

 -אסיּפ, ןופ רעװעג ףראש טײרג א ןרענװָאק ןבעגעג טָאה םזיליהינ רעשיסור רעד
 טײקכעלק ריװ רעשידִיי רעד ןופ ןעגנוגנידאּב עוויטקעיבָא יד ןוא ,"ענישטשווער
 -ָאדמעד טָא טימ ןייגאב וצ ךיז טַײקיייּפ סרענוװָאק טכאזרוראפ ןבָאה ןרָאי רעק-60 יד ןיא
 עלאיצַאס סרענװָאק זיא לָאמש וצ) עלָאּפאמ סרענװָאק טכאזרוראפ ךיוא יװ ,רעװעג .ןקיז
 .(...ןעוועג עזאב
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 "ץיליימאה, ןיא טקורדענּפָא רענװַאק טָאה לקיטרא ןשיטירק-שירארעטיל ןטשרע ןַײז
 לא רבד) "רעבַײרש עשידִיי יד וצ טרָאװ א, ןסייהעג טָאה לקיטרא רעד .1864 ,14 .מונ
 ךעלטנַײרפ יװ רעמ טָאה -- םיוברעדעצ -- "ץיליימאה, ןופ רָאטקאדער רעד .(לארשי ירפוס
 ."רעטעראפ-קלָאפ ןוא סעריוקיּפא , ןקיטפנוקוצ םענופ טויבעד ןשירארעטיל ןקיזָאדמעד טנגעגאב
 ענַײז ןופ טַײקמאזקרעמפוא יד םיוברעדעצ טעדנעװ עיצקאדער ןופ טפירשוצ רעד ןיא
 ןיא רעטרעלקעגפוא, ןא ןייז טעװ רע זא ,וצ טגָאז רעכלעוו ,רעקיטירק ןגנוי ןפא רענעייל
 ענַײז םעראוו רעיײז טלייצרעד םיוברעדעצ .(המכח רבד לכב ליכשמ) "ןטפאשנסיוו עלא
 טָאה רע רעדייא טכאמעגכרוד טָאח רענװָאק רעגנוי רעד סָאװ ,געוו ןרעװש ןגעוו רענעייל
 .ןַײרא טעטיסרעווינוא ןיא ךיז טיירג רע ּוװ ,וועיק ןייק ןבילקרעד ךיז

 יד טכאמ ,ןטשרע םענופ גנוצעזרָאפ א זיא סָאװ ,לקיטרא ןטייווצ םעניא ןיוש רעבָא
 :טפירשוצ רעדנא ןא רָאג עיצקאדער

 ןופ עיצקאדער יד טּבַײרש --לקיטרא ןקיזָאד םענופ ןעז וצ זיא סע יװ;
 .-סעב ןיא) טראּפשראפ קידנציז ,ןטילעגנָא שּפיה ךיז רָאטװא רעד טָאה -- ,"ץיליימאה,
 ןוא עריוט ןופ טיורב) רעסאוו טימ טיורב רָאנ גָאט ןצנאג א קידנסע ןוא (שערדעמ
 -נעפעג ןַײז ןופ סיורא זיא רע ןעװ ,טציא ןוא ,(דומלאט ןופ םענורב םענופ רעסאוו
 טינ ךיז רע ןָאק ,ןוַײּפש עקאמשעג ןוא עסיז יילרעלא ןגיל םיא האפ ןוא שינעג
 ושפנו העבש עדי אל) רעסאוו טימ טיורב ןסערעד ןיוש םיא זיא סע ןוא ןקיטעזנָא
 טינ יצ ,ןטיהּפָא טעװ רע יצ ,סנייצלא זא ,רעבָא ןפָאה רימ ...(םימו םחלב ץוקת
 סע ,קינַאה ןענופעג טסָאה וד בוא ,ןֹוז ןַײמ :םעכַאכ םענופ טָאבעג םעד ןטיהּפָא
 לכא תאצמ שבד ינב) .(1 .וװ .א .א ןקיטעזרעביא ךיז וטסעװ טינא ,סָאמ וצ סָאד
 עקילַאמא ליפ ןא ,ןייטשראפ ףָאסלָאקפָאס רעבָא רע טעװ ('וכו ונעבשת ןּפ ,ךיד
 ."םירבאכעמ עקיטנַײה ןופ טרעוו רעמ ןּבָאה םירבאכעמ

 ןיוש טָאה -- דיגָאנ ןשיליקסאמ ןוויטאוורעסנָאק םענופ ןאגרָא רעד --"ץיליימאה, רעד
 טלאטשעג ןיא זא ,שוכ-ןסאלק ןַײז טימ טקעמשרעד ןעלקיטרא סרענװַאק עטשרע יד ןיא
 -עמאה עמיולש טימ ןענעגונאב טינ ךיז טעװ סָאװ ,טכיש רעַײנ א ןָא טפַײרג ןרענוװָאק ןופ
 לַײװרעד ."ןכערבוצסיוא, טינ יידעק ,ןסע וצ קינָאה ןשיליקסאמ לפיוו ,ןעגנוזַײװנָא סכעל
 טָא ךיז ראפ ןטיהוצנַײא סעכיוק עלא טימ לסעבעלאב רענעבירטעגכרוד רעד טװּורּפ רעבָא
 עטשרע יד טָאה "ץיליימאה, רעד סָאװראפ טָא .ןרענוװָאק -- טסיצילבוּפ ןקִיורמוא ןגנוי םעד
 -וָאק ןופ ּפָא ךיז טצענערג רע עכלעוו ןיא ,ןעגנוקרעמאב-עיצקאדער ייר א קידנכאמ ,טַײצ
 .עִיציזָאּפ "עלארטיינ, א ןטלאהנַײא ךיז טעראטסעג ךָאד ,גנולעטש עטפראשראפ סרענ
 יז ןוא טקנופדנאטש ןייא ףא ןלעטש טינ ךיז טעװ גנוטַײצ ןַײז זא ,טרעלקרעד םיוברעדעצ
 ףוסאל הברמה לכו) ןעגנוניימ עכעלצעזנגעק ךיוא ןגָאזוצסױרא טַײקכעלגעמ יד ןבעג טעװ
 ,(חבושמ הז ירה תודגנתמ תועד

 ןגָאזּפָא ךיז "שיטַײל , זַײװכעלסיב טַײקכעלגעמ יד ןעמוקאב םורא יוזא טָאה רענװָאק
 םענופ רעטעבראטימ רעטעלקעגפוא ,רעטצעשעג א ןרעװו ןוא "ןעמערטסקע, ענַײז ןופ
 !רענװַאק ןעוועג זיא רעבָא אזא טינ ."ץיליימאה,

 .ה"כ ילשמ ןופ קעסָאּפ א (1

 15 5 רנאב ;טפירשטַײצ
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 עלא טנערבראפ ךיז רעטניה טָאה רע ,ןסימָארּפמָאק ןייק ףא ןעגנאגעג טינ זיא רע
 לקע ןּכעלטפאשנדייל סימ ּפָא רע טפראוו "םיחרּפ רורצ , לכיב ןטייווצ ןַײז ןיא ןוא ,ןקירב
 ' :טּבַײרש רענוװָאק .טנאה-ערָאשּפ עטקערטשעגסיוא סמיוברעדעצ

 -ביל ןוא טפאשרעדורבטוג יד ןעלצרָאװּוצסױא טַײצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא סע,
 ןיא טנַײרפ ןייק ןוא רעדורכטוג ןייק ָאטשינ ,רוטארעטיל רעשיייירבעה רעד ןיא טפאש
 {58 .ז ,םיחרפ רורצ) ."(םירוטארעטיל םירבדב ּבהוא ןיאו דידי ןיא) םִינָאיניא עשירארעטיל

 ,סעִיצידארט עטריזינָאנאק עלא ןגעק ףירגנָא ןשימרוטש ןיא טזָאלעג ךיז טָאה רענוװָאק
 .סקניל ןופ ַײס ,סטכער ןופ ַײס ןטעטירָאטוװא-למיש עלא ןגעק

 !"םִינָאיניא עשירארעטיל ןיא טפאשטנַײרפ ןוא טפאשרעדורבטוג ןייק ָאטינ,
 ןענַײז םירייוואכ ענַײז ןוא רענװַאק זא ,טגַײצעגרעביא ךיז ךיג ץנאג טָאה םיוברעדעצ

 "ץיליימאה, רעד ךיז טיג לָאמטסנעד .ליוװ עמ ןיהּוװ ןריפ יז ןעק עמ סָאװ ,יד ןופ טינ
 ,14 .מונ "ץיליימאה, ןיא .םזיליהינ ןשידִיי ןפא ןוא ןרענוװָאק ףא ףרָאװ םענעדיישטנא ןא
 -סערָאק ײןקידנגָאזוצליפ, ןַײז ןגעװ ןָאט רעדנא ןא ןיא רָאנ םיוברעדעצ ןיוש טביײרש ,8
 : :רענװָאק טנעדנָאּפ

 טציא ןעמוק סָאװ ,ןעגנוי-עפצוכ יד --ייז ןענַײז רעװ ,ןסעמע רעד ןיא ןוא,
 ךָאד ןענַײז יז .ןייג וצ געוו ןכלעוו ןיא קיטע ןוא דנאטשראפ ןופ ןשטנעמ ןענרעל
 יז לפיוו ףא ,ליפ יוזא ףא רַאנ רערעל ערעייז ןענָאק סָאװ ,ךעלגנִיי עטריפעגרעביא
 עמָאשענ רעייז ןפיוקראפ ...סָאװ ,ןשטנעמ עטסוװאבמוא ...ייז ןגעוו טרעהעג ןבָאה
 "(.יעעהט ילע דיזנ דעב םטעו םתמשנ תא םירכומו) יט זָאלג א ראפ ןעּפ רעייז ןוא

 -וקסיד רעלעִיּפיצנירּפ ,רעטלקיװעגרעדנאנאפ א ראפ עריומ טָאה םיוברעדעצ
 .ןגעק ןעַײרעלדיז טימ זיולּב ןעמוקוצּפָא סעכיוק עלא טימ ךיז רע טימאּב רעבירעד ןוא עַיס
 םזיליהינ ןשיסור םוצ זא ,טרעלקרעד םיוברעדעצ .(םיבּבוש םירענ) "ךעלגניי עטריפעגרעביא,
 -- םיוברעדעצ ךיז טכָאק -- יז ןענַײז רענגילא :טינ סעכַײש םוש ןייק ןגארפ עקיזָאדיד ןבָאה
 טרָאװ םעד טימ יז לָאז עמ ,ייז ראפ זיא דעװָאק ליפוצ .ןטסיליהינ ןָא ךיז ןפור ייז ןעוו
 -גיל ןוא סעקינסעליכער ,ענעסאלעגסיוא ,ןעגנוי עבָארג יז ןענַײז ןסעמע רעד ןיא .ןעלדיז
 םה תמאבו הז םשב םופרחי םא םהל דובכלו םיטסיליהינ םשב ורמיתי רקשל ךאו) "רענ
 ."(בזכ יפדורו ליכר יכלוה ,הואת ילעב םירומג םירוב

 ןטייװצ א םענַײז ןיא .ןעַײרעלדיז יד טָא טימ טינ ךיז טצענערגאב םיוברעדעצ
 "רעבַײרש עכעלטנרָא טפאשלעזעג א ןריזינאגרָא וצ רָאּפ עליפא רע טגיל לקיטרא
 עשיגרענע יד ָאטָא .םירייואכ ענַײז ןוא ןרענװַאק ןפמעקאב וצ יירעק ,(םינוגה םירפוס)
 -ינאגרָא-רעּבַײרש עקידעיימצראווש-שידִיי עקיטראנגייא ןא ןריזינאגרָא זיב עקאטא-רטנָאק
 עקאט טלדנאהעג ךיז טָאה סע זא ,סעדייא לָאמ ןקירעביא ןא טגָאז ,ךעלסילשנייא עיצאז
 םעטסיס רעטצנאגראפ א ןגע רָאנ ,"ךעלגניי עטריפעגרעביא, רָאּפ א ןגעװו טינ
 טָא עקאט ךיז טרעקאלפעצ ףמאק רעד ןעיײדיא עשיטילָאּפ-ךעלטפאשלעזעג
 .םזיליהינ ןשידִיי ןגעק ףמאק ןופ עיניל רעד ףא - ע;ניל רעד ףא

 ,(םִירָאפס-רעכױמ עלעדנעמ) שטיװָאמארבא .י .ש עגארפ יד טלעטשעג טָאה יא
 -ארבא .ליקסאמ ןוא רעבַײרש רענעעזעגנָא ןא ןעװעג טַײצ רענעי וצ ןיוש זיא רעכלעוו
 "עגנוי" יד וצ רעטנעענ) "עגנוי, יד וצ ןעוװעג טנעָאנ ץנאג ןיילא זיא רעכלעוו ,שטיװָאמ
 ,6 .םונ) *ץיליימאה, ןיא ןטָארטעגסױרא ףראש רעייז זיא ,("ןטקאדידאטווא , יד וצ רעדייא
 ןרענװָאק ןָא טפור שטיװָאמארּבא ."רבד רקח, רושָארּב רעט-1 סרענװַאק ןגעק (6
 טפראוו שטיווָאמארבא .רושָארב ןַײז ןגעוו לטיב ןפראש טימ טדער ןוא (ףצפצמ) "רעשטיווק,
 ןַײז רעבָא זיא ,ןעגנאזעגביול ןוא םיכָאװש ןגעק סיורא טערט רע םאנאה זא ,ןרענוװָאק ףוא
 טָאה,--8 מונ ןיא ,שטיוװָאמארבא .י .ש טגָאז --רענוװָאק .עזעיצנעטערּפ א עפוג עמַאדקאה
 זיולַב ןענאטשראפ רע טָאה, ןטרָאד ןופ סָאװ ,,608/סאסאװעא , םעד לסיבא טנעיילעג
 טנרעלעגסיוא ןטרָאד ןופ רע טָאה ןעקנאדעג .עטוג טָאטשנָא ןוא טנזױט ןופ קנאדעג ןייא
 | .(םינוציחה ויכרד תא ךא ותאמ דמל) "גנעג עכעלרעסיוא זיולב

 .ןגעק סיורא טלעטש שטיװַאמארבא "ןעגנוקידלושאבדנורג, עכלעוו טנאסערעטניאי
 | :ןרענווָאק

 -יהינ רעקידנעטשלופ זיא סָאד ןוא ןיליירפ א טעמדיוועג זיא רושָארב יר ,סנטשרע
 ;(רומג םזיליהינ-- המלעל םתוא שידקהו) םזיל
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 טלקיווטנא ןוא גנולייצ רעשידִיי-לענָאיצידארט רעד ןיא טינ טביולג רענװָאק ,סנטייווצ
 דרע רעד ףא טריטסיסקע שטנעֶמ רעד גנאל יװ ,עגארפ רעד ןיא ןעקנאדעג "עשיסרָאקיּפא ,
 .(םדאה תאירבל לבוקמה ןינמב ןימאי אל יכ)

 -כויב טסילאַירעטאמ םעד ,טסייה'ס -- ןרענכויב טנָאמרעד טָאה רענװָאק ,סנטירד
 יד ןופ טנגוי רעשיטסיליהינ רעד ףא גנוקריװ עסיורג אזא טאהעג טָאה רעכלעװ ,רענ
 .ןשטיוװָאמארבא ןופ ןכָארטשעגרעטנוא - רכז רענכויּב תא םגו) ןרָאי רעק0

 טול טלקיוועגרעדנאנאפ םזיליהינ ןשידִיי םעד ןגעק ףמאק רעד טרעװ ,טעז ריא יװ
 -יטסיליהינ רעד ףא עלעריסעמ א ריא טָאה ָאד :עיצקאער רעשיסור רעד ןופ םילָאלק עלא
 ףא שינערעהוצנָא ןא ריא טָאה ָאד ,(ןיליירפ א ךוב א טעמדיוװעג) טַײקנסאלעגסיוא רעש
 רעשידִיי רעד וצ עִיצאילעּפא ןא ריא טָאה ַאד ,(רענכויב) םזילאירעטאמ ןשיטסיליהינ םעד
 רעזעיגילער-שידיי רעד ןיא ,סע טסייה ,;טינ טביולג רענװָאק) סעסרָאקיּפא ןגעק עיגילער
 .(!טלעװ יד ןפאשאב סטָאג ןופ עיצידארט

 ןדנצישעב רעד, ,"רעסייק ןקילעזטיײל , םעד עלעריסעמ א למור םוצ רָאנ טלעפ טציא
 סָאמ רעקידנטַײדאב א רָאג ןיא ףעקייט ריא טניפעג סָאד .טגָאז םיוברעדעצ יװ ,"טכאמ
 יד ,עלָאקסאה רעד ןופ רעניד רעַײרט א ךיוא) רעבָאלטָאג סָאװ ,טעלפמאּפ ןטסּוװאב םעניא
 רעקיזָאדרעד .םירייואכ ענַײז ןוא ןרענװָאק ןגעק טזָאלעגסיורא טָאה ("רעטכָאט עשילמיה,
 -אב א יװ ,ןרענװַאק ןגעק ףמאק םעד ןיוש טכארטאב "םייח יִלעּב רעצ תרגא, טעלפמאפ
 "ץערק, רעשיטסיליהינ רעד ןגעק ףמאק םענײמעגלא םענופ לײט-דנאטש
 ע106761 :ןבירשעג טײטש טעלפמאפ םעד טָא ןופ לטעלּב-ראש ןפא .דנאל ןצנאג םעניא
 1220-6022082עא, תהע 00082846 א 64020עװעא 0 6630643868800דז4 68068-
 0804 העזסק2זץקע 2 ק200ץנאת6טע6 0 םקסאתמסא םהעהטעע םטע!:עמעבאג !
 תתקדמזא 60 ,,806762018ע4" .
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 1 סא תקסס26208278 עא ץאסקסא עא ס8עס1סא
 112 ט7סז-- 867 ע סץ244

 ןןמסמ הע 220 םלסססס67 7
 /א2 8 טעצ 861, תצתוע 8 עא 261

 ןצד תס 868026 6ץ2סועפ העזעעס1סאז * .

 -ָאיצקאער ןופ ןבירשעגּפָא רא טעשָאּפ ןענַײז ןעמארג עשיטעלפמאּפ יד
 ..1863 ,9 .מונ ,"קשססאעע2 םססדטעא  ןרענ

 ןכאמוצכָאנ טאהעג עריומ טשינ ,טנַײש סע יװ ,ןבָאה םירייוואכ ענַײז ןוא רעּבָאלטָאג
 -ןסאלק רעשַייידיא ןא ןיא ייז טימ ןענופעג ךיז ןבָאה עדמערפ עקיזָאדיד יבא ,"עדמערפ,
 -- רעבָאלטָאג ךיז טזָאל סווָאקטאק עקידעיימצראווש עשיסור יד טימ ךַײלגוצ .טפאשעוויורק
 םענעדיישטנא ןיא -- ןטקאדידָאטװא יד ןופ רעריפ ןוא רעּבַײרש עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא
 -ָאלטָאג טרימש בראפ רעצראווש ןךעלנייוװעגרעסיוא טימ .םזיליהינ ןשידִיי םעד ןגעק ףמאק
 עכע;קערש א יו ,טרעדלישעג טרעװ םזיליהינ רעד .טסיליהינ םענופ טערטרַאּפ םעד רעב
 ּפָא טָאּפש ,ןצענערג עלענָאיצידארט יד טרעטשעצ, םזיליהינ רעד .(תראממ תערצ) ץערק
 "טנעה ענַײז ןרעטעמשעצ רעסײק ןופ ןצעועג יד עליפא ןוא ןטַײקיליײה ןופ
 .(הניסרהת וידי ךלמה יתד ףאו)

 עלא שינערעהוצנָא ןא ןוא "גינעק ןקילעזטַײל, םוצ עלעריסעמ יד ןיוש ריא טָאה ָאד
 'רעטצעשעג-ךיוה, רעד ..(1 ריביס טימ טקעמש'ס זא ,ךעלסעבעלאב עקינעטרעטנוא-:לרט

 סָאװ ,עריסעמ א -- טנעמוקָאד ַא ןרענװָאק ןגעו לקיטרא ןטנָאמרעדנביױא ןייז ןיא טגנערב  יָאװָארָאב .ש (1
 -לארענעג םעד סע טקישעגּפָא ןוא ןעמיוברעדעצ ףא -- "ץיליימאה, ןופ רָאטקאדער ןפא ןבירשעגנָא טָאה רענװָאק
 .ובעצָאק רָאטאנרעּבוג

 םעקסעה ןיא קידנעטשלופ קירעטסיה עלאַיצָא ס אזא זיא ,ןזיװעגנָא לָאמנייא ןיוש ןבָאה רימ יװ
 ןשיווצ זא ,ןעקנעדעג רעבָא ףראד עמ .רעגריבניילק ןלאקידאר םנופ רוטאנ רעלאָיצָאס רע טיי װ צע צ רער טימ
 עלאיצָאס יד סעמכאמ ,קע,יכ רעסיורג א זיא טקא-עריסעמ סרענװָאק ןוא םעטסיס-עריסתע מ סרעבָאלטָאג
 .ערעדנוזאב א רָאג זיא ןעגנונַײשרעד ייווצ יד טָא ןופ רוטאנ

 ןדנצישעב רעד, וצ גנורילעפא יד ,טסייה סָאד ,עריסעמ יד זִיא טנַײרפ-ןסאלק ענַײז ןוא ןרעבָאלטָאג ראפ
 -עּפא רעבָאלטָאג .טַײקיסעמצעזעג רעװָאסאלק ןופ ןַײזט סּוװא ב-ןס אל ק ןופ קורדסיוא ןא ,םעטסיס א "טכאמ
 טָא זיא העבָא ריטאנ רעלאָיצָאס סרענװַאק ראפ ."דלאווג-ןסאלק ןיפ טאראּפא, ןַײז ֹוצ ,טכאמ ןַײז וצ שדיל
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 סָאװ יידעק ,בראפ ןייק טינ טעוועלאשז רעבָאלטָאג "רערעלקפוא , ןוא רעבַײרש רעשייירבעה
 .סגרובצניג ןוא סקאז יד אב ןעמענסיוא ןוא רענעיײל עקידלסעבעלאב ענַײז ןקערשוצּפָא רעמ
 ךעלקערש סָאד ןעגנאגעגסיורא זיא -- רעבָאלטָאג טבַײרש -- םאלפ-םענעג ןקיזָאדמעד טָא ןופ;
 ּודֹי חולשל שקב רשא ,ץראה םולש ריק רקרקמ (1 בזכ-רכ ארונה לגעה) ווָאזַאקאראק בלאק
 ,טסייה סָאד ,(ה"רי ינשה רדנסכלא דיסחה רידאה ונכלמ םלוע יהלא חישמ ,דּבוכמ 'ה שדקב
 ןא ןעגנאגאּב זיא ןוא דנאל ןופ ור יד ןכָארבעצ טָאה רעכלעוו ,ָאזָאקאראק רעקיבלעזרעד
 םעד רעדנאסקעלא גינעק ןעמורפ ןוא ןקיטכעמ םעד ,ןטבלאזעג סטָאג םעד ןגעק טאטנעטא
 ,ןטייווצ

 ..ןַײז וצ ףראד סע יװ ,טלעטשעג ּפָארט רעד ןיוש זיא ַאד
 ןגעװ סעיּפָאזָאליפ עשינָאלטאב עכעלרעכעל ןיא ןַײרא רעבָאלטַאג ךיז טזָאל ךָאנרעד

 ערוש עטסדנימ סרענװָאק עדעי .רע טרעדָאפ סָאװ ןוא םזיליהינ רעד זיא סניוזא סָאװ ,םעד
 ןָא יא "סעצנישטָאנזאר, עלאקידאר עשידִיי לפַײה ןיילק סָאד זא ,םעד ןגעװ סעדייא טגָאז
 ןופ ךיוא רָאנ ,ןרעבָאלטַאג ןופ זיױלּב טינ גנולקיווטנא ריא ןיא ןענאטשעג רעכעה ךערע ןא
 -ָאלטַאג ."רעבַײרש עכעלטנרָא , ערעדנא ןוא אנרעפאּפ ,שטיוװָאמארּבא יװ ,"עגנוי, עכלעזא
 -יהינ רעד טױל זא ,(15 לטַײז עז) טעלפמאּפ ןַײז ןופ רענעייל יד ,לשַאמעל ,טלייצרעד רעּב
 ראנ א ,טַײקנײש-רוטאנ ןופ לעָאּפסינ טרעװ סָאװ ,רענייא רעדעי זיא ,ערעל רעשיטסיל
 טיול ,סניוזא זיא סָאװ םערָאװ (העד רסחו הטוש םתעדל הז ירה ...עבטה יפימ לעּפתמה לֹכו)
 רעקוװַאלירסאק א ןופ עינַאריא רעד טימ טנערפ--?למילב א ,גנוניימ רעשיטסיליהינ רעד
 -ןליוק -- ןטסיליהינ יד ראפ ןיוש רע טרעפטנע --זיולּב ךָאד זיא סָאד -- רעבאלטָאג "םעכָאכ;
 ."ןטנעמעלע-ראפסָאפ ןוא לבעווש ,ענּפאוו ,ףָאטש-רעיוז ,ףָאטש

 גנוסאפיוא עשיטסילאירעטאמ ,עשיטסיליהינ יד רעבאלטָאג יוזא "טריזיראילוּפָאּפ , סָאד
 0 ...!טלעװ רעד ןופ

 ,עלעריסעמ עטמיראב יד ַײּברעד וצ ךָאנ טעוװענילס רע .קיניײוו םיא זיא סָאד רעבָא
 :ןעיורפ וצ "קיטליגכַײלג טינ, ןענַײז ןטסיליהינ יד ז

 ןימ רעדנא ןא טנַײּפ טינ ןבָאה סָאװ ,ןטסיליהינ ךאסא ךיא ןָאק ןגעווטסעדנופ, :
 םיא ןיא טקעמשרעד טינ ןבָאה ייז ןוא ,טלעװ רעד ןיא ןאראפ זיא סָאװ ,טַײקנײש
 ַײס ,עקיגָאטאב יד ַײס גנוראפרעד רעייז ייז טנרעל סע יװ ,ראפסאפ ןופ ךעייר םעד
 .(רעבאלטַאג ןופ ןכָארטשעגרעטנוא)--"עשיטכאנ יד

 רחא יפוי ןימ וצקש אלז וזּב אלש ןיטסיליהינ המכ ינא ריכמו עדוי כ"ּפעאו,)
 .("יליל הו ימויה ןויסנה םהל הרוהש יפכ ללכ ראפסאפ חיר וב וחירה אלו םלועב שיש

 (15 .ז ...תרגא)

 יו ןוא) רעבאלטָאג טָאה ןסעליכער עשיפארגַאנרַאּפ עקידלטעטשניילק עקיזַאדיד טָא טימ
 אז א ןופ טגָאזעגּפָא טינ ךיז שטיוװַאמארבא רעגנוי רעד עליפא טָאה ,ןעזעג רעירפ ןבָאה רימ
 סרענװָאק רעבָא ןיילק יװ .םירייוואכ ענַײז ןוא ןרענוװָאק ןופ לעט א ןכאמ טוװּורּפעג (רעוועג
 ףירגנַא ןקיזָאדמעד טָא ןגעק ןטלאהעג ךיז טסעפ ץנאג ךַאד יז טָאה ,ןעוועג טינ זיא עפורג
 ךיוא ךָאד זיא שטיווַָאמארבא) סקניל ןשיליקסאמ ןענעפורעגיוזא םענופ ַײֵס ,סטכער ןופ ַײס
 וצ עפוג "ץיליימאה, םעניא .ןטערטוצסיורא ןווורּפ םירייווָאכ סרענװַאק .("רעקניל, א ןעוועג
 ךיוא ,וועגא ,ךיז טניפעג ,ןרענוװַאק טקידייטראפ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ .ןרענוװָאק ןקידייטראפ
 ,1866--18 ,17 ,12 .מונ "ץיליימאה,, ןיא ןעלקיטרא עכעלטע טקורד רעכלעוו ,סילָאגראמ עשאנעמ
 ,ןטקאדידָאטװא יד ןגעק קיטכיזרָאפ ץנאג סיורא סילָאגראמ טערט ןעלקיטרא עקיזַאדיד ןיא
 ,טקרעמאב ןוא ,טגָאזעגסױרא טָאה רענװָאק סָאװ ,ןעקנאדעג עקיטכיו ךאסא ףא ןָא טוַײװ
 ןעקסנילעב ףא ךיז טציטשעג ןרענװַאק ןגעק ףמאק ןַײז ןיא טַאה שטיוװָאמארבא זא ,וועגא
 ןופ עקסאמ רעקיזָאדרעד רעטנוא זא ,ןעז רימ ןלעװ רעטעּפש .(1866 --12 .מונ "ץיליימאה,)
 -עגסיורא ןענַײז ,"ענישטשוועראסיּפ , סרענװַאק ,טשרעמיולק ,טפמעקאב רעכלעוו ,ןעקסנילעב
 ןיש ,רעטנַאמרעדנבױא רעד .ךעלסעבעלאב ערענָאיצקאער לאלכיב ןטָארט
 ,אנרעּפאּפ רעוואכ-טַײצ סרענוװָאק ןופ ןבױלּפָא טנָאקעג טינ ךיז טָאה רעבאלטָאג קינעיימצראווש

 טָאה רעגריבניילק רעד) ."לייטרורָאפ , ןופ .קירעטסיה-ןסאלק ןופ טקא ןא "טכאמ ןדנצישעב רעד, וצ גנורילעּפא יד
 -יהיֵנ רעד - רע טינ .(טגָאז ןינעל יװ ,(0860ץ2סא) ןַײזטסּוװאב ןַײז ןוא (חקסתקגססצץגסא) לייטרורָאפ ןַײז ךיז
 רָאנ ,טכיװעגכַײלג ןלאָיצָאס ןַײז קידנרילראפ רָאנ ."טכאמ ןדנצישעב , רעד ןופ ןסראוורעד וצ סָאװ טָאה -- טסיק

 ."ךעלציּפש, עכלעזא ףא קִיייּפ לאקידאר רעכעלרעגריבניילק רעד זיא טקעפא ןלאיצָאס ןופ דנאטשוצ ןיא
 -- שטַײט רעד ,"בזכ רכ, עשַיירבעה סָאד וָאזָאקאראק ןופ טכאמ ןוא ,ָאד ךיז טעמכָאכ רעבָאלטָאג (

 ."בלאק רעשלאפ;
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 רעשידִיי, רעד יװ ,טַײצ רענעי ןופ רוטארעטיל רעשייירבעה רעד ןיא טליגעג טָאה רעכלעוו
 ,(10 .ז ...תרגא .עז) ."יקסנילעב

 ערוש רעדעי טימ רענװָאק טָאה (ערעדנא ןוא רענרעל) םירייוואכ ענַײז טימ ןעמאזוצ
 רעשידִיי רעד ןופ ץכעזיימעג סָאד ןסירעגפוא שעמאמ ןעלקיטרא עכעלטפאשנדַײל ענַײז ןופ
 .עלָאקסאה רעקידערַאשּפ ,רעכעלרעגריב

 -ַאּפ ךָאד ןענאטשעג ,טַײקיסעמ רעשיטילָאּפ ןַײז אב עליפא ,רענװָאק זיא לָאקמעדיױק
 טגָאז ןאמסָארג .ל .ןטנענַאּפָא עשינָאדכאּפ-שיטילָאּפ ענַײז עלא ןופ רעכעה ּפָאק א ףא שיטיל
 טאהעג טָאה רענװָאק זא ,גנונימ א '1/16008628 026000 68068 ךֹוב ןַײז ןיא סיורא
 ןריוויטאמ ןאמסָארג טוװּורּפ ענַײז גנוניימ עקיזָאדיד .(ו םזילאיצָאס םוצ סעיטאּפמיס עשּפיה
 ןרענָאיצװײלָאװער-רטנָאק א ףא עיזנעצער עזייב א ןבירשעגנָא טַאה רענװָאק סָאװ ,טימרעד
 יידעק ,קינײװ ץנאג ךָאנ זיא סָאד זא ,ךיז טייטשראפ .ענומָאק רעשזיראּפ רעד ןגעוו ליווקסאּפ
 טסיליהינ ןשידִיי ןטשרע םענופ סעיטאּפמיס עטמיטשאב זיא טינ עכלעוו ןגעוו ןדייר ןענעק וצ
 ןעקסװעיָאטסָאד וצ ווירב ןַײז ןיא ךיוא טָאה רענװָאק .םזילאיצָאס םוצ םירייוואכ ענַײז ןוא
 רעטַײװ רעבָא ,"לאלכיב עסאמ רעטריטאולּפסקע רעדעי וצ, עביל ןייז ןכָארטשעגרעטנוא
 "לאלכיב עטריטאולּפסקע, וצ סעיטאּפמיס עטרימרָאפעגסיוא קיניײו ץנאג ,עניימעגלא ןופ
 גונעג טינ רענװָאק טָאה טכיזניה רעד ןיא .ןעגנאגרעד טינ רענװָאק ,טנייש סע יװ ,זיא
 םוצ סעיטאּפמיס עטמיטשאב ץנאג טאהעג טָאה רעכלעוו ,וװעראסיּפ רערעל ןַײז טגלָאפעגכָאנ
 .(עקידלקאוו ךיוא םאגאה) םזילאיצָאס

 ענעי ףא ףראש ץנאג רענווָאק ןָא טלאפ "רבד רקח, רושָארב רעטשרע ןַײז ןיא ןיוש רעבָא
 סָאװ, ,דנאלסור סעלַײּפסיה רענרעבלעק טימ ןעגניזאּב עכלעוו ,רעסיג-עצילעמ עשיייירבעה
 .התלע לע קדצ תולעמ לע) "טַײקיטכערעג ןופ ּפערט עטסכעה יד ףא ןביוהעגפוא ךיז טָאה
 "דנאלסור ןקיטכערעג, םענופ רעגניזאב ןקידסעלַײּפסיה םעד ַײברעד טלעטש רענוװָאק
 ..?טַײקיטכערעג ןופ ּפערט עטסכעה יד ףא ןעגנאגעגפורא דנאלסור סעמעעב זיא יצ , :עגארפ א
 -פוא ןבױהעגנָא ןוא ןגױא עריא טנפעעג טציא טשרע דנאלסור ךָאד טָאה ןסעמערעד ןיא
 םלוא) ...ןעייוו ןיא ןעקנוזעג יז זיא טציא זיב רעּכָא ,גנורעלקפוא ןופ רעטייל ןפא ךיז ןביוה
 רעקידסעלַײּפסיה רעד טָא ןופ טלקע ןרענװָאק .(14-13 .ז) (הבצעמל הבכש אלה הֹּכ דע
 טדער ליקסאמ רעקידסענאדכאּפ-קידלסעבעלאב רעשידִיי רעד רעכלעוו טימ ,ַײרעקעלרעטנוא
 ?8ק., עז) לקיטרא ןשיסור ןַײז ןיא ."סעשטינדָאראג עטרעלקעגפיוא ,עלעדייא , יד ןגעוו
 טקעזיוכ קיטסירטעלעב רעשידִיי רענרעדָאמ רעד ןגעוו (רָאי 1873--4 דנאב ,*6467ע4ס,8
 רעשיירבעה רעד עכלעװו טימ ,סעפינכ ןוא םזיטאוורעסנָאק ןשיטילַאּפ םענופ רענוװָאק ּפָא
 ,ןאד עליפא ,"עשטינדָארָאג ןטרעלקעגפיוא , םוצ ךיז טיצאב ןַאדרָאג רעביײרש רעשיליקסאמ
 :טבַײרש רענװַאק ןדִיי טסַײמש רעטצעל רעד ןעװ

 אוא ןוא ..."עשטינדָארָאג, א סעּפע ןופ גנולדנאה עקידרעקפעה יד ןקיליוואב
 -רעיורט ןקידרעִירפ םענופ סענָאברַאק עכעלקילגמוא יד רעביא ײרעבַײרט-קעזיוכ ןימ
 -ָארּפ רעשירערעלקפוא ףא טרידנעטערּפ סָאװ ,רעּבַײרש א ראפ טינ טסאפ םישזער
 ."עדנאגאּפ
 רעטַײװ טרעלקרעד ,"עשטינדָארָאג ןטרעלקעגפיוא , םעניא טשינ ךיז טלדנאה ןעלדנאה

 : רענווָאק
 ןריזילאראפ וצ ףא רָאטקאפ רעכעלניילק א רעייז זיא "עשטינדָארָאג , רעד;

 ךאסא-ךאסא ןופ שיילפ ןוא טולב ןיא ןסעגעגנַײא ךיז טָאה סָאװ ,סאאלאכ אזא
 ."ןדָיי רעטנזיוט
 -ָארּפ יד יו ,םעלבַארּפ עשימָאנָאקע ןא יװ ,ףראש עגארפ יד טלעטש רענװָאק

 .סעלאד ןשידִיי ןופ םעלּב
 גנאג ןכַײרגיז ןראפ דעװָאקאהסאריי םעד וועראסיפ רערעל ןַײז אּב קידנעמענרעביא

 ראפ קידנריטיגא ,טארפיב טפאשנסיוו-רוטאנ רעד ןופ ןוא לאלקיב טפאשנסיוו רעד ןופ
 -מוא יד טָאטשנָא ןגארפ עכעלטפאשנסיוו-רוטאנ ענעדיישראפ רעביא רוטארעטיל ערעלוּפָאּפ
 -אּב א רענװָאק רעבָא טגייל -- ,ןעמארג ןוא ןשינעלבירג עשיגָאלָאליפ עשיליקסאמ עכעלצונ
 ןַײז ןיא .ןבעל ןשידִיי םענופ סעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע-לאָיצָאס יד ףא טכא רעדנוז
 :רענװָאק טּבַײרש (2 .נ ,1869 תסממ) ,ס0'עטו ע 2סדע" לקיטרא ןשיסור

 עקיצנייא יד ןענַײז סָאד--עוויווס רעקימורא רעד ןופ גנוקריוו יד ןוא סעלאד רעד,
 ךיז ןעניפעג סע רעכלעװ ןיא ,עגאל רעקידכעבענ רעד ןוא טַײהנסיװמוא ןופ סעביס

 .55 .ז (1
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 רעד .טארפיב דנאלסור ןיא ןדִיי יד ןוא לאלכיב רעדנעל עלא ןיא ןסאמ-קלָאפ יד
 .גנורעלקפוא ןוא עסאמ רעד ןשיװצ טנאוו עשיזעניכ א יװ קידנעטש טייטש סעלאד
 -קאבנבעל עלא ןוא גנודליּב ךיז טפױק סאלק רעכעלגעמראפ רעד
 ךיז יידעק ,סייווש ןקיטולב ןיא ןטעברא ףראד רעּבָא רעמערָא רעד ,ןטַײקכעלמעוװ
 יד ,טרָאװ ןייא טימ ?גנודליּב יד ּפָאק ןיא טגיל יװ ָאט -- ,ץנעטסיסקע יד ןרעכיזראפ
 יצ ,ערעסערג א ןאראפ ויא'ס יצ ,ןופרעד ּפַא טינ טגנעה דנאלסור ןיא עגארפ-ןדִיי
 עשידִיי יד ןיא רעליש לָאצ ערעסערג א רעדָא ערענעלק א ,םיקידאצ לָאצ ערענעלק א
 ןא רָאנ ,עשידִיי לעִיצעּפס ןַײק טינ ,םורא יוזא ,זיא עגארפ-ןדִיי יד ,ןלוש
 עלא ןופ טַײקמאזקרעמפוא יד ךיז וצ ןעיצוצ ףראד סָאװ ,עגארפ עלאיצָאס-ןיימעגלא
 : .(.ב .י-- וויסרוק ןַײמ) ."טילהשטנעמ רעד ןופ רעוט עטרעלקעגפוא

 עריטס רעטמיראב רעד וצ ןעמוק רענװָאק ךיוא ָאד ןומ רערעלקפוא רעדעי יװ
 -רעווש רעד זא ,טריטאטסנָאק רענֹװָאק יו םעדכָאנ ,(1 ןעיידיא יד ןוא עוויווס רעד ןשיװצ
 ,ןסאמ יד ןופ קימָאנָאקע רעד ןיא טגיל םעלבָארּפ-גנורעלקפוא רעד ןופ טקנוּפ
 רעוט עטרעלקעגפוא,, יד וצ ,"ןעיידיא, יד וצ רָאנ ,עפוג ןסאמ יד וצ טינ רעבָא רע טרילעּפא
 אב עליפא רעבָא ."ןטַײקכעלנעזרעּפ עקידנעקנעד-שיטירק, יד וצ ,"טַײהשטנעמ רעד ןופ
 ,טנאקאב יװ ,זיא רעכלעוו ,רערעלקפוא םענופ עריטס רעלענָאיציד ארט רעקיזָאדרעד
 -פוא-שיּפיט רעקיזָאדרעד אב עליפא ,"ןביוא טסילאעדיא ןא ןוא ןטנוא טסילאירעטאמ א,
 .-יטסילאִירעטאמ ךערע ןא ןָא רענװָאק זיא ,טַײקנטלאהעגסיוא טינ רעשירערעלק
 . 128 .ז "םיחרּפ רורצ, ןַײז ןיא ,לשָאמעל ,טבַײרש רע ןעוו ,סעשטיווָאמארבא יד ןופ רעש

 ןקידעבעל א ץוָאלנַײרא טפראדאּב (.ב .י םיליקסאמ יד) יז ןבָאה לָאקמעיזיוק,
 ףא ןבעל ךיוא זיא ןשטנעמ ןופ ליצ רעד זא ,יײז ןוַײװ ,רעדירב ערעייז ןיא םעטָא
 רעד ןגלָאפכָאנ יז ןלעװ ,ןפײרגאב סָאד ןלעװ יײז יװ םעדכָאנ ןוא .דרע רעד
 ."סרעקעוװ ערעדנוזאב םוש ןָא עלָאקסאה

 טימ רַאפ ןלעטש סע סָאװ ,טפארק ערעטצניפ ענעי ַײנרעד טינ טירָאנגיא רענוװָאק
 טסייו רענװָאק .סעיצוטיטסניא עשיגָאלָאעדיא עוויטאוורעסנָאק עקידנריטסיסקע ןיוש יד ךיז
 סָאװ ,סעשטּפארטס-טָאג ןוא םינָאבאר ,םידיסכ ןוא םיקידאצ יד ןופ ךעיוק ןרעטצניפ םעד
 ףראש רעיײז רעבירעד טערט רע ,עבאה-םעליוא ןגעו עלעדיל א טימ ןסאמ יד ןגיווראפ
 -"ץיליימאה, יד ךיוא ןַאטעג ןבָאה סָאד) ,ןלאקירעלק ענעי רעדָא יד ןגעק זיולב טינ סיורא
 רעד ןופ סעדיוסעי-טנורג יד ןגעק ,לאלכיב םינָאבאר ןגעק סיורא טערט רע ;(םיליקסאמ
 .עיגילער רעשידִיי

 ןיא לקיטרא ןשיסרָאקיּפא ןַײז ראפ ןקָארשרעד יוזא ךיז םיוּברעדעצ טָאה טסיומוא טינ
 -רעדעצ .סעווישעי ןוא םינָאבאר יד ףראש טלייטרוראפ רענװַאק ּוװ ,1866 ,6 .מונ "ץיליימאה,
 סָאמ יד טּפאכעגרעביא טָאה, רענװָאק זא ,עיצקאדער רעד ןופ גנוקרעמאב ןַײז ןיא טביײרש םיוב
 -יִׁשעי עטוג ןַײק טינ ןאראפ ןענַײז סע עליפא בוא זא ,סעווישעי יד ףא ןלאפנָא ענַײז ןיא
 ןופ ןעיײג םיומָאל עסיורג ןוא ןדִיי אב עריוט יד ייז ןופ ווָארסַאד רעבָא ןעלקיווטנא ,סעוו
 ."(םירדס םהֹּב תושעל קר היה ץוחנו) גנונעדרַא ןטרָאד ןריפנַײא זיולב ףראד עמ .סיורא יז

 סעסרָאקיּפא סרענװַאק ןגעק ףראש רעײז סיורא ךיוא טערט שטיווַאמארבא .י .ש
 : ;(1866 ,8 .מונ "ץיליימאה,)

 - ,טכעלש עקאט זיא דומלאט רעד זא .,שטיוװָאמארבא טּבַײרש ,ןַײז עליפא לָאז,
 ןעּפעשט טינ םיא רעבָא רימ ןרָאט ,דנאש ןוא טַאּפש טימ םיא ףא טדער עמ יװ
 םיא ראפ ,ןביולג רעיײז ןופ עמָאשענ יד זיא רע .ןדִיי יד ןעמעטָא םיא טימ סעמכאמ
 -רעטייש ףא ,םעשאה שעדיק ףא ןבראטש וצ ,ןבעל סָאד טלעטשעגנַײא ייז ןבָאה
 ,זדנוא ראפ רָאלק זיא ,דומלאט םענופ דעװָאק םעד ןרירנָא טעװ ריא ביוא .,..סנפיוה
 ינב תא וחידת יכ) רעטניהא ּפערט ןעצ קלָאפ עשידִיי סָאד ןּפוטשּפָא טעװ ריא זא
 ,"(תינרוחא תולעמ רשע לארשי

 -װָאק !דומלאט םענופ עיצידארט עכעלטעג יד ּפָא טנקייל רענוװָאק ?רענוװָאק ןוא ,ונ
 גנויטשטנא יד ןרעלקרעד וצ טװוּורּפ ,טַײצ רענעי ןופ רערעלקפוא עלאקידאר יד יװ ,רענ
 - -נביוא רעד .גנוסאפיוא-עטכישעג רעשיפארגָאעג רעד ןופ ןַײש ןיא ,שירָאטסיה דומלאט םענופ
 םיא טפראוו ןוא ,סעסרָאקיּפא סרענֹוװַאק ףא ןָא ףואש עקאט טלאפ רעבַאלטָאג רעטנָאמרעד

 ןדהסא208--.1+ אסמעסזעטצ. ם8ּבקנתגש ".. (
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 ןימ הרות) "עריוט רעד ןופ גנומאטשּפָא רעשלמיה, רעד ןיא טינ טבױלג רע זא ,ףוא
 47 .ז ...תרגא) ..."רענװָאק תעדל התחשנ העד איה םימשה

 ענעי ןיא טשרעהעג טָאה רעכלעוו ,םזיטאנאפ ןכעלקערש םנופ ןעגנוגנידאב יד ןיא
 עצנאג א ןעמענָא טזומעג רענװָאק טָאה ,םיליקסאמ ענעפורעגיוזא יד ןשיוװצ עליפא ,ןרָאי
 רע וא ,ךיז טרעפטנעראפ רענװָאק .דומלאט ןגעק ןטערטסיורא םאב ןעלטימ-טכיזרָאּפ ייר
 רענװָאק .(לבה לש לג) "ןטַײקשעראנ גראב א, דומלאט םעד ןפּורוצנָא טניימעג טינ טָאה
 םענופ ןעלקיווטנא םיא טעװ עמ, ביוא ,ןצונ ןעגנערב ךָאנ ןעק דומלאט רעד זא ,ךָאנ טיג
 .(1866 ,28 .נ "ץיליימה,,) "טפאשנסיוו . ןופ טקנוּפדנאטש

 ןעװעג זיא ,גנאג-ןעיידיא סרענװָאק טריּפשעגכַאנ טָאה סָאװ ,רעבָא םענייא ןדעי ראפ
 -רעמאב-ערָאשּפ יד ָא טָא ןבירשעג ןעלטימ-טכיזרָאפ בילוצ זיולב טָאה רענװָאק זא ,רָאלק
 קיטירק סרענװָאק ןופ ּפעלק יד רעטנוא :ןפלַאהעג קיניײװ ,ךעלטנגייא ,ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוקי
 .ןטסעבמא יװ טינ טליפעג ךיז דומלאט רעד טָאה

 -ױקיּפא ןא ןופ טַײקטסײרד רעד טימ ,ןעגנוקרעמאב עקידערָאשּפ ןָא ןיוש ןצנאגניא
 רעזעיגילער רעד ןגעק ,םיקידאצ ןוא םינָאּבאר יד ןגעק ףמאק םעד רענװָאק טריפ ,סער
 זיא "טעטיזעיגילער רעשיטקארפ, ןֹוא "רעשיטערָאעט , ןשיװצ עינָאמראה ןגעוו .גנויצרעד
 :םירוביד עטעשָאּפ טּביירש רענװַאק .ןדייר וצ סָאװ ָאטשינ ןיוש

 יז ...םיסרָאקיּפא עטכע יד יװ ,ןפיוז ןוא ןסערפ (.ב .י םיקידאצ יד) יז ...,
 .."טַײקכעלטעג יד ייז ןעניימ סָאד זא ,ןגָאז ןוא ןכאז עקיטכערטרעדינ ּפָא ןעוט
 .(101 .ז "םיחרּפ רורצ,)

 ,ןייכעּב זא ,םידיסכ ןוא םיקידאצ יד ןרעפטנעראפ טווּורּפ םיוברעדעצ ליקסאמ רעד
 רעסערפ ןייק טינ ייז ןענַײז , ,סנגינעגראפ עכעלרעּפרעק ןופ ּפָא טינ ךיז ןגָאז ייז םאגאה:
 -וָאק ."קלָאפ םאּב רעטכיר ןענַײז ןוא עליפט ןעוט, ייז ,טרעקראפ ."רעפיוז ןַײק טינ ןוא
 ןבעל ןבשזעכ סנעמעוו ףא ןוא ,ונ, :סעקילּפער עפראש טימ רעביא םיא טסַײר רעבָא רענ
 .(82 .ז םיחרּפ רורצ) "?קלָאפ ןופ רעטכיר ןַײז יז טעב רעװ ?יײז

 רעקיטסַײג ןופ טנעמורטסניא םעצע םעד טנעה עלאקירעלק יד ןופ ןסַײרסיױרא קידנלעוו
 -װָאק סיורא טערט ,שעדיוק-ןשָאל םעד ,ךארּפש עשיייירבעה עטקיליײהראפ יד -- גנוטכענקראפ
 ,לָאקמעדיוק .טַײצ ןַײז ןופ רוטארעטיל רעשייירבעה רעצנאג רעד ןגעק ףראש רעייז רענ
 ,ךארּפש רעשייירבעה רעד ןופ לטנאמ ןקילײה םעד רענװָאק ּפָארא טסַײר-

 -עה זיא ןעד יצ - רענװַאק טבַײרש -- ,ךיז ראפ ןוא ןא שִייירבעה זיא סניוזא סָאװ,
 עכלעוו ןיא ,סעיסיוא עטיוט ןופ ךָאד יז טייטשאב ןכארּפש עלא יװ ?עטצירּפ א שייירב
 טבַײלּב טַײקילײה ןַײז ןופ טזיולבטנא .(95 .ז "םיחרּפ רורצ,) טַײקילײה םוש ןייק ָאטינ זיא'ס
 -סאה ראפ ףמאק ןיא רעוועג-לאיצָאס טעשַאּפ א ,רעקידעכָאװ א שעדיוק-ןשָאל רעד ןייטש
 ךרוד טרעלקרעד טרעוו (ןסאמ יד ןופ ךארּפש יד סלא --שידִיי) שידִיי ןוא שִייירּבעה .עלָאק'
 -מעט יד ןיא ןייגניירא ןפראד ןלעװ ןדִיי יד ןכלעוו ךרוד ,רָאדירָאק, ןימ א יװ ,ןרענוװָאק
 יד ןעזרעד יײז ןלעװ ןטרָאד רָאנ ןוא ,(תומרה תופש ילכיה) ןכארּפש עכיוה יד ןופ ןעלּפ
 ."טכיל עלעה

 יו ךארּפש רעד ןגעװ קידנדער זא ,ןקרעמאב וצ ַײברעד זיא שיטסירעטקאראכ
 רעד ראפ רעכעה ךארּפש עשידִיי יד רענװַאק טלעטש ,עלָאקסאה רעד ןופ רעוװעג א
 טבַײרש "דיגמה ,, םעד ןגעוו .ךארּפש רעשַייירבעה רעקידעצילעמ-שיליקסאמ רענעזָאלבעגפוא
 ןסַײר םינָאלטאּב ּוװ ,שערדעמסעב א, וצ ןכילגעג זיא רע זא ,(52 .ז רבד רקח) רענװָאק
 רעײז טמענ "רעסאוועמ ליוק, רעשידִיי רעד ,טרעקראפ ."ךיז ןעלּפליּפ ןוא לגרָאג ןפא ךיז
 : :"רעסאוועמ ליוק, םעד ןגעװ טבַײרש רענוװָאק .ןרענװַאק אב סיוא

 טכארּפעג ןיוש טָאה יז סעמכאמ ,רעַײט רעייז זדנוא זיא גנוטַײצ עקיזָאדיד טָא;
 עמ זא ,ןגָאז רימ ןענָאק עפינכ םוש ןָא .ןליצ עקיטיינ יד טכיירגרעד ןוא ןטכורפ
 .(55 .ז רבד רקח) ..."גנוטַײצ רעד טָא ראפ םיוברעדעצ רעה םעד ןעקנאד ףראד

 -ןס אמ ןַײז בילוצ ןרענװָאק אֹּב ןעמונעגסיוא טָאה "רעסאוועמ ליוק, רעשידִיי רעד
 ךארּפש עשיייירבעה יד ,טרעקראפ ;טַײקשיטארקַאמעד רעקיסעמסינטלעהראפ ןוא רעטקאראכ
 ןעװעג זיִא רענװָאק .עלייק ענעכַארבעצ ,עכעלצונמוא ןא יװ ,ןעמונעגפוא רענװָאק טָאה
 :רענעייל ןייק טינ טָאה ריטארעטיל עשיייירבעה יד, זא ,ןבירשעג טָאה רע ןעו ,טכערעג
 רקח) ."רענעייל יד ןענַײז סָאד רעּבַײרש יד ןוא ,רעבַײרש יד ןענַײז סָאד רענעיײל יד
 ,(52: .ז רבדנ
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 טקנוּפ-לארטנעצ ןקיזָאדמעד טָא ןרימשראפ טװּורּפענ טָאה םיוברעדעצ רָאטקאדער רעד
 םיוברעדעצ .רוטארעטיל רעשיייירבעה רעד ןופ וויטקעּפסרעּפ רעד ןגעוו קימעלַאּפ רעד ןיא
 ,טשרעמיולק ,ןענַײז סָאװ ,רעבַײרש עשייירבעה עשיראדנעגעל סעּפע ףא ןזיװעגנָא טָאה
 םעניא רעבָא ,(1866 ,3 .מונ "ץיליימאה,) .קרעוו עשיייירבעה ערעייז ןופ םיריוג ןרָאװעג
 רעבַײרש רעשַיײרעּבה רענעעזעגנָא רעייז רעד ךיז טגָאלק 422 .מונ "ץיליימאה , ןקיבלעז
 -אב זא ,ערעװׂש א רעייז זיא רעבַײרש עשִייירּבעה יד ןופ עגאל יד זא ,יקסמינַאלס .ז .כ
 ןַײלא ןפראד עכלעו ,רעבַײרש-עלַאקסאה עשִייירּבעה יד ןופ עגאל יד זיא רעווש סרעדנוז
 ןעמענָא טשינ ןליוװ ןעַײרעקורד יד .רעכיב ערעייז ןפיוקראפ ןוא רעזַײה יד רעביא ןייגמורא
 םירבאכעמ יד ןופ ןרעדָאפ ןוא ,טגײלרעד עמ עכלעוװו וצ ,רעכיב-עלַאקסאה יד ָא טָא
 .טלעג סיורָאפ

 ?ןקילג עשייירבעה יד ןענַײז עשז ּוװ

 ,םירייװאכ-טַײצ ענַײז ןופ רעקיטכיזטַײװ ךאסא ,קעפָאס םוש ןָא ,ןעוועג זיא רענוװָאק
 -ירק םעד טָא ןופ עביס יד .שִייירבעה ןופ גנאגרעטנוא םעד טגָאזעג סױרָאפ טָאה רע ןעוו
 .עקידעצילעמ יד ןיא טבעװש רוטארעטיל עשיייירבעה יד סָאװ ,םעד ןיא רענווָאק טעז סיז
 עליפא ןַײז לָאז) ךאנאט ןופ םיקוסּפ טריטנעמָאק יז סָאװ ,טימרעד ךיז טמענראפ ןוא ןעלמיה
 | .(40 .ז רבד רקח) .י"(רעגייטש םעַײנ ןפא

 ,ךאנאט ןופ ךעלטעשּפ ןשטעװקסיוא ןופ ןבשזעכ ןפא טבעל סָאװ ,רוטארעטיל א
 -סעבעלאּב-עצילעמ ןוא רעבַײרש-ןעמארג לפַײה א ןופ ןפאשעג טרעװ סָאװ ,רוטארעטיל א
 טייטש סָאװ ,טכיש רעלאיצַאס רעד ןוא רענװָאק ןבָאה ףראד רוטארעטיל אזא טינ ,ךעל
 קץסס806, ןוא ,ס60מקסאסװחעא" ןלאקידאר םענופ דימלאט רעטכע ןא יװ .םיא רעטניה
 ,רוטארעטיל א ,"ןבעל ןֹופ לוש א, ןַײז לָאז רוטארעטיל יד וא ,רענוװָאק טרעדָאפ "440
 ."ןעגנונילשרעד-ןבעל רעביא לייטרוא , ןא סיורא טגָארט סָאװ

 ,ןבעל ןשידִיי ןפא טכא ןייק טינ ןגייל -- ,רענוװָאק טגָאז -- ,רעבַײרש ערעזדנוא,
 ,סעידעגארט ,סענעצס ,ןענאמָאר רעטנזיוט ראפ ןדָאב רעראּבטכורפ א ןרעו ןָאק סָאװ
 טסַײג ןשיטע םעד טרעסעבראפ ךָאד ייז ןטלָאװ טימרעד ןוא ,סעמארד ןוא סעידעמָאק
 .(44 .ז רבד רקח) .(ירסומה ירּבעה חור תא דאמ וביטה אלה הזבו) ."ןדִיי יד ןופ

 -ימאה ןיא לקיטרא ןַײז ןיא רענװָאק טּבַײרׂש - רעבַײרש עשיייירבעה יד ,טרעקראפ
 -נייש רעד בילוצ ,ןגינעגראפ ןֿבילוצ ,רעדיל בילוצ רעדיל, ןּבַײרש -- רָאי 1866 ,39 .מונ ץיל
 קנאדעג ןכעלרעניא םעד בילוצ טשינ רעבָא ..ףָאס א ןָא סעצילעמ ןבַײלקנָא יידעק ,טַײק
 רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד טאמיק ןבָאה ןטעָאּפ ערעזדנוא ...ןצונ בילוצ טשינ; ,דיל ןופ
 םענופ ,טַײקניײש ןוא ןגינעגראפ ןופ טקנוּפדנאטש םענופ ,רעדיל ערעייז ןיא טַײקמוקלופראפ
 ןופ עיידיא רעד ףא טכא יײז ןגײל ןטלעז רעיײז רעּבָא ,רעדליב ענייש ןופ טקנוּפדנאטש
 -רעד א רעדיל ערעיײז ןיא ןענעגעגאב ןלָאז רימ ,ןטלעז רעײז טפערט רעבירעד .,דיל
 .סָאװ ,קנאדעג א ,טפארקסנבעל םיא ןיא ןאראפ זיא סע סָאװ ,קנאדעג א ,קנאדעג םענעבייה
 ."ןצונ ןעגנערב ןעק

 -כעלצונ ןופ םלּבָארּפ יד ,(ימינּפה ןויערה) עיידיא רעכעלרעניא רעד ןופ םעלבָארּפ יד
 יד ןגעק ףמאק ןיא רענַײז טַײקכעלטפאשנדײל רעצנאג רעד טימ רענװָאק טלעטש טַײק
 וװעראסיּפ רערעל ןַײז ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,"לאגיטכאנ ןטבילראפ םענופ רעגניז , עשידִיי
 ."ןעגניז םעשעל רעגניז , עשיסור יד ןגעק ףמאק ןיא

 רעטרעטעמשעצ, ןופ עִיצּפעצנַאק יד ןעמונעגרעביא רענװָאק טָאה ןוועראסיּפ אב
 -אשּפַא רעשיטעטסע ןופ טַײקוװיטאלער רעד ןגעװ ןעקנאדעג םעטסיס עצנאג יד ,"קיטעטסע
 ןקיניזטסּוװאב ןופ לָאר רעד ןגעװ ,טַײקניש ןופ ירעטירק סלא טַײקכעלצונ ןגעװ ,גנוצ
 -עטיל ןופ דָאסעי סלא טַײקיטַײצנײא ןופ לָאר רעד ןגעוו ,ןפאש ןשירעלטסניק ןיא "ןאלּפ,
 .קיטעטסע עשיוועראסיּפ עצנאג יד ,טרָאװ ןייא טימ -- רוטאר

 -עמשעצ ןגעוו עגארפ יד רענװָאק ףוא טבייה 50 .ז "םיחרּפ רורצ, רושַארב ןַײז ןיא
 : :טבַײרש רע .קיטעטסע עשיטסילאעדיא עטוילָאסבא יד ןרעט

 .עָאנאה טָאה שטנעמ רעדעי טינ זא ,טסּוװאב גנאל ןופ רעבָא ןיוש זיא'ס,
 ןגָאז טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא ןוא ,רעטייווצ רעד עַאנאה טָאה סע סָאװ ןופ ,ןופרעד
 אב טסעימראפ זיא ,רימ טלעפעג סָאװ ,סָאד .'0 םאץס8צ 46 סחסקאז , עקאט רימ
 ןיא ליטרוא ןטמיטשאב א ןגָארטסיױרא טינ לָאמנייק ןעמ ןָאק רעבירעד .ןטייווצ א
 ."(םעטב יולתה רבד לע ץורח טּפשמ רמאל םלועמ לכונ אל ןכל) .קאמשעג ןופ ןגארפ
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 רעסיוא ,טשינרַאג טשינ טעז רעכלעוו ,םזיוויטאלער רעשַיייכיטס אזא זא ,ךיז טייטשראפ
 רעד וצ ןעגנערג ךעלדַײמראפמוא זומ ,ןקאמשעג ןופ עיכראנא רעד רעסיוא ,"ןדרעװ, סעד
 -טפאשלעזעג א יװ א טפאשנסיװ א יֹװ ,קיטירק-רוטארעטיל םעצע רעד ןופ גנונעקיילּפָא
 סע עכלעוו ןגעוו ,רערעלקפיוא םענופ רעבָא סעריטס עכעלרעניא יד .עיצקנופ עכעלצונ-ךעל
 ,ןבָאה ,(לשָאמעל ,וװָאנאכעלּפ) רעקיסאלק עשיטסיסקראמ ערעזדנוא ןּבירשעג גונעג ןיוש ןבָאה
 ןגעװ עגארפ רעד ןיא עריטס א וצ ךיוא טכארבעג ךעלדַײמראפמוא ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ
 ןרָאװעג רערעלקפוא יד אב זיא עראטיליטוא-גנע סָאד .קיטעטסע רעוויטאלער ןוא רעטוילָאסבא
 רעד ןיא טשרעמולק טקעטש סָאװ ,עמרָאנ עטוילָאסבא ,עקיּבײא ענעי ךעלטנגייא
 ךרוד ךיז טָאה םזילאעדיא רעטײלַאסגא רעד .לאלכיּב 'עװעט רעכעלשטנעמ,
 ןיא רעדיװ טּפאכעגנַײרא טַײקשיראטיליטוא .רעשירערעלקפוא רעד ןופ ריטרעטניה רעד
 .קיטעטסע רעד

 -א לע ר ןשיטעטסע ןַײז טימ ךיילגוצ טָאה רע ןעוו ,ןוועראסיּפ טימ ןעשעג זיא יוזא
 :טרעלקרעד םזיװיט

 -אט א טעשאַּפ רָאנ ,טעָאּפ ןייק טינ זיא רעד ,טסילאער ןייק טינ זיא'ס רעװ,
 רעשיטסִיַאגע ןיילק א רעדָא ,ןאטאלראש רעקנילפ א רעדָא ,ץערָאהמא רעלופטנאל
 .(11468268-- ,2628ע01ע1*) ."טקעזניא
 ,קיטעטסע רעשיטסיוויטאלער ןַײז טימ ךַײלגוצ ,רענװָאק ךיוא טָאה ןפיוא ןבלעז ןפָא

 רעבָא רעקיטנאמַאר רעד ,טסילאער רעד רָאנ זיא רעבַײרש רעטכע ןא זא ,טרעלקרעד
 .רוטארעטיל יד טלפירקראפ

 רעקיטנאמָאר ןוא ןטסילאער ןופ םעלבָארּפ רעד רענוװָאק טעמדיוו "רבד רקח} ןיא
 .ךעלטעלב עכעלטפאשנדייל רעייז עכעלטע

 -נאמָאר ןוא םזילאער ןשיװצ ףמאק רעד זיא ןרָאי-סגנאגרעביא עשימרוטש ענעי ראפ
 סָאװ ,ןסאלק ןשיװצ ףמאק ןופ םינַאדװעסּפ רעשירארעטיל א ,ךעלטנגייא ,ןעוװעג םזיט
 -יטײצטנַײה רעד ףא ,עטכישעג רעד ןופ קימאניד רעד ףא ךיז טריטנעִירָא ייז ןופ רענייא
 -ֹוָאק ."עטכישעג רעד ןופ קעלייכרעטניה  םעד ףא ךיז טריטנעִירָא רעטייווצ רעד ןוא ,טַײק
 -רעביא ,, ךיז ןביַײלק עכלעוו ,ןטכיש עלא;צַאס עגנוי ןופ סָאטאּפ ןטימ ןעמוקעג זָגא סָאװ ,רענ
 -יטנאמָאר יד ףא ןָאטעג זָאל א ךיז טעּפמיא סיורג טימ ,ךעלריטאנ ,טָאה ,"טלעוו א ןרעק
 רעייז , סָאװ ,ןטסילאעדיא-רעקיטנאמַאר יד רעביא טריזינָאריא רענװָאק .ןטסילאעדיא יד ,רעק
 ענייש יד ןעגניזאב יז ...סעמעט סיוא ךיז ייז ןכוז ןטרָאד ןוא ןעלמיה יד ןיא טבעװש טסַײג
 ,גנונעפָאה ,עביל ,ךעלדלעוו עקידנטָאש ,ענָאװעל רעד ןופ ןַײש יד ,יוט סנּפָארט ,ןזיור
 ,(9 .ז רבד רקח) ר א י,א;םידוש

 סעלַײּפסיה טימ סיוא טפור ,ןטסילאער יד -.רעבַײרש עסעמע יד ןענַײז שרעדנא
 .רענוװָאק

 ּפָא טינ ןטערט יז ,דרע רעד ףא רָאנ ןקוק עפורג רעד טָא ןופ ןטעָאּפ יד,
 ןייק סָאװ ,ןטלעװ ןייק טינ ךיז ןפאשאב ייז ,טַײקכעלריטאנ רעד ןופ ּפָארט ןייק ףא
 ךיז טבַײלקראפ עיזעָאּפ רעייז ןופ טסַײג רעד ..ןעזעג טינ ייז טָאה גיוא ךעלשטנעמ
 טָא .:טַײלעמערָא ןייא ךיז ןעלקיו סע עכלעוו ןיא ,סעטאמש עטליופראפ רעטנוא
 ןעעז ,רעיוּפ םוצ ייֵז טגנערב עיזעָאּפ רעייז ןופ טסַײג רעד סאשעב ,ןטעָאּפ עקיזָאדיד
 ןופ טעפראסראפ זיא סָאװ ,רעיוּפ רעד ;טנעֹרּב ןוז יד :ןטלאטשעג עכלעוא ןטרָאד יז
 רע טשיװ טנאה רעטייוצ רעד טימ ןוא-רעקא ןַײז טנאה ןייא טימ טריפ ,ןוז רעד
 -כָאנ ...םענָאּפ ןייז ןופ ךיז ןסיג סָאװ ,סייווש ךעלעקשטיר יד טַײצ וצ טַײצ ןופ ּפָא
 ןוא ...בוטש ןעמָאנ םעד זיולב טגָארט סָאװ ,בוטש א-- םייהא רעױוּפ רעד טמוק םעד
 -ראפ םורא ןכירק עגָאלדאּפ רעקיטָאלב רעד ףא .עכָאּפשימ עצנאג א טּבעל ןטרָאד
 ..."רעדניק 4--3 ךיז ןרעגלאוו'ס ןוא סעַײכ ןוא םיצָארש ענעדייש

 -ראפ יד וצ ץאזנגעק סלא רענװָאק טיג סעלאד ןשירעױוּפ ןופ דליב ןקיזָאדמעד טָא
 רע ןוא .קרעװ ערעייז ןיא ןרעדליש רעקיטנאמָאר יד סָאװ ,ןלארָאטסאּפ עקניסיז ענעדייש
 -עױּפ לפיוו ,רענעײל רערעַײט ,רימ גָאז טציא ןוא , :רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ טקידנעראּפ
 -אעדיא יד - ןטעָאּפ יד זדנוא ןרעדליש סע יװ ,קילג ןופ ןציּפש יד ףא ןעזעג וטסָאה םיּר
 .ןטרַאד) "?ןטסילאער יד זדנוא ןרעדליש סע יװ ,עכלעזא לפיוו ןוא ,ןטסיל

 -לעזעג ,עקיניזטסּוװאב יד רענװָאק סיורא טקור םזילאער םענופ ךירטש-טנורג סלא
 -ָארּט ןשירעפעש ןיא טַײקיניזטסּוװ אב ןופ טנעמעלע םעד .עיידיא עכעלצונ-ךעלטפאש
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 עקיגנארטשרע ןא רענװָאק וצ טיג קרעװ עשירארעטיל ןופ טַײקשִיײדיא רעד ,סעצ
 :רענװָאק טבַײרש (2 .מונ ,1869 268ט) לקיטרא םעניא .גנוטילדאב

 ןטּכארטאב וצ טרעהעגפוא גנאל ןיוש טָאה םוקילּבוּפ ןופ לייט רעקידנעקנעד רעד;
 טרעדָאפ רע ...גָאטימ ןטאז א ךָאנ ןפָאלשוצנַײא ףא לטימ םענעגנָא ןא יװ ןאמָאר א
 ןופ גנורעלקרעד א ,עיידיא עַײנ א סעּפע ,ןעקנאדעג עקידעבעל ןאמָאר ןופ טציא
 -ילאנא רעכלעװ ,ןאמָאר רענעי רָאנ גלָאפרעד טָאה טציא .ןגארפ עכעלטפאשלעזעג
 טזַײװ ,ןטַײז ערעטצניפ ערעייז סיורא טלעטש ,ןעגנונַײשרעד עכעקטפאשלעזעג טריזיל
 : ,"גנונעדרָא ערעסעב א ןרעדליש ךיז טעראטס ןוא סעביס ערעייז ףא ןָא
 -טרָאװטנאראפ עכלעזא ןליפוצסיוא ףא עיזעָאּפ יד טינ גוט ,גנוניימ סרענװָאק טיול

 -סיה יד .עזָארּפ וצ עיזעָאּפ ןופ רוטארעטיל יד רעּבירא טייג רעבירעד ןוא ,סעיצקנופ עכעל
 טָאה טַײצ עסיוועג א סָאװ ,םעד ןיא רענװָאק ןַײא טעז עִיזעָאּפ רעד ןופ עיסימ עשירָאט
 -עגפוא ךיז טָאה ,רענעײל רעד -- רע ןעװ רָאנ ,רענעיל םעד טרעפעלשעגנַײא ,, עֶיזעֶאּפ יד
 זיא יוזא ןוא טסופ ןענַײז טנעה ענַײז ,דרע רעד ףא טייטש רע זא ,ןעזרעד רע טָאה ,טּפאכ
 (םימיענה תונויחה לכמ הקיר ושפנ) ןעגנועז ענייש עלא יד ןופ עמָאשענ ןַײז טסוּפ ךיוא
 | : .(14 .מונ 1804 ץיליימאה)

 ןופ עיסימ עשירעפעלשראפ עקיזָאדיד טָא טוילָא ס בא טינ טלייטרוראפ רענוװָאק
 עסיוועג א טליּפשעג יז טָאה טַײהנעגנאגראפ רעד ןיא זא ,טנעקרענא רע .עִיזעָאּפ רעד !

 יז ףראד ,רענװָאק טרעלקרעד ,רעבָא ןעגנוגנידאב עקיטציא יד ןיא .עיצקנופ עלערוטלוק
 סָאװראפ ,סעּביס יד טריזילאנא רעכלעוו ,ןאמָאר ןלאיצָאס םעד טרָא ריא ןטערטּפָא עִיזעָאּפ
 :טבַײרש רענװָאק .רעטנוא ןעייג ןוא ףוא ןעיײג רעקלעפ

 וצ ןוא ןעלמיה יד ןיא טינ ןעילפ יז ,רעבַײרש עַײנ יד ןענַײז עכלעזא טינ,
 ןעלזדניא וצ עיזאטנאפ רעייז ןופ ןעלגילפ יד ףא טינ ךיוא ןבעווש ייז ,סנרעטש יד
 ..דרע רעד ףא ָאד טַײהשטנעמ רעד ןופ ןבעל ןפא טכא ןגייל ייז רָאנ ,גנונעפָאה ןופ
 .ןדנּוװ ערעייז ןלייה ךיז ןעראטס ןוא קלָאּפ רעייז ןופ ןגָאלּפ יד ףא גנוטכא ןביג ייז
 םעד ןקיטפערק ןוא ןציטש ,ןצונ ןעגנערב ,ןָאט סטוג רָאנ--ייז אב זיא ןליוװ ןייא
 טרעהעגפוא ןבָאה רעליּפש ,סעפראה ערעיײז ןפרָאװעגקעװא ןבָאה ןטעָאּפ .ןאמערָא
 געט ערעזדנוא ןיא ןוא ,עזָארּפ יד ןעמוקעג זיא עיזעָאּפ רעד טָאטשנָא ,ןליּפש וצ
 .(14 .מונ 1864 ץיליימאה) ..."רוטארעטיל רעד ןיא ןרעשרעה עקיצנייא יד יז זיא
 -עמ יד .סטכעלש סָאד ןעלצרָאװּוצסױא לטימ א רענוװָאק טעז ןאמָאר ןלא;צָאס ןיא

 רעייז ןופ עגאל ערעװש יד טקרעמאב ןבָאה ,רענװָאק טגָאז ,ןענאמָאר עלאיצָאס ןופ םירבאכ
 ןבָאה רוטארעטיל-ףָארטש רעייז טימ .ףליה וצ יז וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןּבָאה ןוא קלָאפ
 -נוא יד) רעייז ןופ עקסאמ יד ןסירענּפָארא , ,רענװַָאק רעטַײװ טגָאז ,ןטסינאמָאר עקיזָאדיד
 טסלָאמאד רָאנ ...טַײקיטכערטרעדינ רעייז ןעזרעד ןּבָאה עלא ןוא טכיזעג (.ב .י-- סרעקירדרעט
 ."ךעלקערש זיא קלָאפ םענופ עגאל יד זא ,ןעזרעד קלָאפ ןופ עטשרעביוא יד ןבָאה

 .טקעּפסער ןקיבלעז ןטימ רענװָאק ךיז טיצאב ןענאמָאר עלאיצָאס עלא וצ טינ רעבָא
 ףראש רע טערט וועראסיפ רערעל ןַײז ןופ ןעגנוױשנָא עשירארעטיל יד טימ םעקסעה ןיא
 יד טלעטשענ טָאה וועראסיפ יװ ןענָאמרעד ךיז רימָאל .ןענאמָאר עשירָאטסיה ןגעק סיורא
 : :ןבירשעג טָאה רע -- ןאמָאר ןשירָאטסיה םענופ םעלבָארּפ

 רימ ןוא .ןרעּפוק ןוא ןטָאקס-רעטלאוו ןצעש יײז זא ,ךעלגעמ ץנאג זיא'ס,
 ןאמָאר רעשירָאטסיה רעד זא ,רימ ןטלאה לאלכיב ןוא ,רָאה ןייק ףא טינ ייז ןצעש
 ןוא טָאקס-רעטלאוו .ןפאש ןשיטעָאּפ םעניא גנוניישרעד עכעלצונמוא עמאס יד זיא
 .(1 "טַײהשטנעמ יד ןרעפעלשראפ רעּפוק

 -אמָאר עשירָאטסיה עשיטָאזקע עשידיי ןגעק לָאמ עכעלטע סיורא ךיוא טערט רענוװָאק
 .ןעמעָאּפ ןוא ןענ

 עִיזעֶאּפ רעיײז ראפ סעמעט ךיז ןעמענ ,ןצונ ןעגנערב ןליוװ סָאװ ,ןטעָאּפ יד,
 ןּבַײרש םָאװ ,ןטעַאּפ יד ןעוט רעבָא שרעדנא .ןבעל ןכעלשטנעמ ןקיטציא םענופ
 סעמעט ןכוז יז .ליצ ןרָאלק םוש ןייק טינ טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ םעשעל רָאנ עֶיזעָאּפ
 ןבעוװש ייז ,ןרָאי עקיטַײצראפ ןיא טלאהניא ןא ךיז ראפ ןעניפעג ,עטכישעג רעד ןופ
 -װָאק) ."טינ טכא ןייק יז ןגייל ןבעל ןופ רעדליב ףא ,עיזאטנאפ ןופ ןעלגילפ ףא
 .("דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש,-- רענ

 .11268068-- ,2682ע0181* (}
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 טימ ןסַײרעצ לאקידאר יוזא יידעק ,טומ לסיב שּפיה א ןגָאמראפ טפראדאב טָאה עמ
 ףראש יוזא יידעק ,טַײצ רענעי ןופ רוטארעטיל רעשַיירבעה רעד ןופ סעיצידארט עלא
 -נטַײדאב א רָאג זיב ןעמונראפ טָאה עכלעוו ,קיטאזקע רעשירָאטסיה רעד ןגעק ןטערטסיורא
 ,רענװָאק טסיליהינ ןוא "דעמושעמ ,, רעד רָאנ .רוטארעטיל רעשַייירּבעה רעד ןיא טרָא ןקיד
 -ניילק עשיטארקָאמעד-לאקידאר ןופ "טַײקטרעטיבראפ, רעד ףא ןסקָאװעגסיױא זיא רעכלעװ
 ,קיטילָאּפ עשיײבעלּפ אזא ףא קיייפ ןעוועג זיא ,ןטכיש עכעלרעגריב

4 

 ןופ םעלבָארּפ יד ןעמערטסקע וצ זיב ןריפרעד לָאמטּפָא ,טנאקאב יװ ,טגעלפ וועראסיּפ
 טגעלפ לָאמטסנעד .רוטארעטיל רעד ןיא טַײקדנעװעגקעװצ ןוא טַײקשִייײדיא ,טַײקיניזטסּוװאב
 ראפ דנילב ןוא ביוט ןצנאגניא ,טשרעמיולק ,זיא וועראסיּפ זא ,גנולעטשרָאפ א ןעמוקאב ךיז
 עיידעב טאהעג ,טשרעמיולק ,טָאה וועראסיּפ זא ,קרעװ עשירעלטסניק ןפ עמרָאפ ועד
 ."ןכאז עכעלצונ-שירארעטיל, ןופ עיצקודָארּפ א ןיא ןעלדנאווראפ רוטארעטיל עצנאג יד
 - צנייא רעדעי סָאװ ןוא ,'ןאלּפ א, טול ןוא "גנולעטשאב א, טול טכאמעג ןענַײז סָאװ
 -עג טרעװ וועראסיּפ .קִייּפ םעד ףא זיא שטנעמ רעלערוטלֹוק;,רעגולק ,רעק
 ןופ עַיצקודָארּפ, ןגעװ סעירָאעט-ףעל ענרעדָאמ יד ןופ רעגנעגרָאפ א סעפע יװ ,טרעדליש
 :ןּבירשעג עקאט טָאה וװעראסיּפ ."גנולעטשאב טול ןכאז עשירארעטיל

 ,שטנעמ א ,ןעקנאדעג עגולק ןבילקראפ ךיז ןבָאה ּפָאק ןַײז ןיא סָאװ ,שטנעמ א,
 ןוא ,ּפָאק ןַײז ןיא יז ןטעברארעדנאנאפ ןוא ןטלאהנַײא ןעקנאדעג יד טָא ןָאק סָאװ
 טעברא-טרָאװ ןופ רעטסַײמ א ןרָאװעג ןעגנוביא ןופ טאטלוזער ןיא זיא רעכלעוו
 טעװ רע ּבוא ,ןענעק טעװ ,ךיא גָאז ,שטנעמ אזא ,(112016קסא 0408601מ18 26)
 ןפא ןקריוו ןלעװ סָאװ ,קרעװ עכעלטע ןֿפאש ,טסייה סָאד ,טעָאּפ א ןרעוװ ,ןלעװ רָאנ
 עטריטנעטאּפ עטכע ןפאשעג ןבָאה סָאװ ,קרעװ ייז ףא ןקריו סע יװ ,יוזא רענעייל
 .(01 .ז ,5 דנאב וועראסיּפ) ."ןטעָאּפ
 ,טַײקיזַאלקאמשעג סוועראסיפ ןגעװ ןעגנוניימ עלא ךיז ןעמענ ,טנאקאּב יװ ,ןופרעד

 גנאהנעמאזוצ ןיא טבַײרש רעבָא וָאנאכעלּפ .װ .א .א שוכ ןשיטעטסע ןכאווש ןַײז ןגעוו
 :סעקידנגלָאפ עגארפ רעקיזָאדרעד טימ

 עשירעלטסניק יד טכארטאב ןבָאה ןרָאי רעק-60 יד ןופ ןשטנעמ יד בוא
 ריא ןופ טרעדָאפעג ןבָאה ייז ,טסייה סָאד ,רערעלקפוא ןופ ןגיוא יד טימ רוטארעטיל
 ןבָאה ייז זא ,טינ ךָאנ סע טסייה ,"ןעגנונַײשרעדנבעל רעביא ןלייטרוא , לָאקמעדיױק
 ערעייז ןגעװ ,סלאפנלא ,ןגָאז טינ ןעמ ןָאק סָאד .שוכ ןשירעלטסניק ןייק טאהעג טינ
 -ּבָאד ,יקסוועשינרעשט --לשָאמעל יו ,רעייטשרַאפ עטסקידנצנעלג ןוא עטסנעעזעגנָא
 -יפעב לָאמא ןוא ,ייז ןופ םענייא ןדעי ןופ קרעװ יד ןיא .וועראסיּפ ןוא ווָאבילָאר
 עמאס יד ןענעגעגאב ןעמ ןָאק ,ןטסילאנָאיצאר ץלא ןופ רעמ ןענַײז יז ּוװ ,ןטרָאד שער
 .(358 ,ז 5 דנאב װָאנאכעלּפ) ."קאמשעג ןשירארעטיל ןטריניפאר ןופ ןרעטסומ עטסרָאלק
 עליפא זא ,ןזיוורעד ,ןליּפשַײב עטערקנָאק ייר א ףא ,לָאמ עכעלטע טָאה ווָאנאכעלּפ

 -ראפ, טאהעג טָאה ,"קיטעטסע רעד ןופ רערעטעמשעצ, רעד ,טסיליהינ רעד -- וװעראסיפ
 -עטיל סלא טריטנעלאט רעמ ןעוועג ,סלאפנלא ,ןוא "עמרָאפ ןופ טַײקנײש רעד ראפ דנאטש
 .ןטנענָאּפא "עשיטעטסע, ענַײז ןופ ליפ רעדייא רענעק-רוטאר

 סרענװָאק טצאשרעד טינ ךיוא טָאה קיטירק-רוטארעטיל עקידלסעבעלאב עשידִיי יד
 רעמ טָאה עמ .ןעגנוצאשּפָא עלעמרָאפ-שירעלטסניק עכעלפערט ענַײז ,קאמשעג-רוטארעטיל
 .םוילאנָאיצאר ןוא םזיליהינ ןַײז ןגעוו טלמוטעג

 -אסיּפ טרעזאכעגרעּביא ןרעװ סע ּוװ ,רעטרע ןרענװָאק אב סעמעעב ןענעגעגאב רימ
 טױל רעדיל ןפאש סָאװ ,"טעברא-טרָאװ ןופ סרעטסַײמ, ןגעוו סעכָאנאה עמערטסקע סווער
 ,"גנולעטשאב א, טױק ןוא "ןאלּפ א,

 / :טבַײרש רענוװָאק
 -גילרא יידעק ,סעכיוק ערעזדנוא ןָאט ווּורּפ א ךיוא רימָאל ָאט ,יוזא בוא ןוא,

 רעדעי ךיז לָאז .ןעגנולייצרעד עכלעזא רוטארעטיל רעשיייירבעה רעד ןיא ןעגנערב
 דחא ןויער שיא שיא ול חקי) .ןאמָאר א ףורעד ןעיוב ןוא עמעט א ןעמענ רענייא
 אב ןאראפ ךָאנ זיא טַײקשיראנ ןוא זייב ליפ לַײװ ,(ןאמַאר הז לע הנבו (עמעהט)
 .(17 .מונ 1864 "ץיליימאה,) ."רעקלעפ ערעדנא אב יו רעמ ךָאנ זא ,ךעלגעמ ןוא זדנוא
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 -ָארּפ םעד ןפיוא ןשיװעראסיּפ טכע ןא ףא רָאפ רענװָאק ָאד ךיז טלעטש ,טעז ריא יו
 ןגעק ,ןטַײקשעראנ םוכס רעטמיטשאב א ןאראפ זיא סע :סקּוװנָא-רוטארעטיל ןופ סעצ
 זיא טינ עכלעוװוא ךיז טמענ שטנעמ רעקידנעקנעד רעדעי ,ןטערטסיױרא ףראד עמ עכלעוו
 -טרָאװ ןופ רעטסַײמ , רעשיוועראסיפ רעטנָאמרעדנבױא רעד יװ ,ןאמָאר א "טיוב , ןוא עמעט
 -טסניק ןופ םעלבָארּפ יד ,ךיז טייטשראפ ,טרעװ עגארפ רעד ןופ גנולעטש אזא אב ."טעברא
 .טרירָאנגיא ןצנאנניא קיפיצעּפס-טסנוק ןופ םעלבָארּפ יד לאלכיּב ןוא םרָאפ רעשירעל
 ,טעברא רעשיטירק-שירארעטיל סרענוװָאק טימ ןענעקאב רעטנעענ ךיז ןלעװ רימ רעבָא ןעוו
 עלעמרַאפ יד ןּפאכרעטנוא טריניפאר רעייז טנָאקעג טָאה רע זא ,ןגַײצרעביא ךיז רימ ןלעװ

 .קרעוװ ןשירארעטיל א ןופ טַײז

 ןעקנאדעג ייר א רענװָאק סיורא טגָאז ןיקסװעיָאטסָאד טימ !שיוטסיוא-ווירּב ןַײז ןיא
 ןָא ,זיא רענוװָאק זא ,םעד ןגעװ סעדייא ןגָאז טָאװ ,ןעקנאדעג ,ליטס סיקסוועיָאטסָאד ןגעוו
 -עלטסניק ןטריניפאר א טימ רעקיטירק-רוטארעטיל רעטבאגאב א רעייז ןעוועג ,קעפָאס םוש
 .שוכ ןשיר

 :סערוש רָאּפ א זיולב ןענַײז טָא

 ןוא עניילק ןיא--ןיקסװעיָאטסָאד ױענװָאק טבַײרש -- ןַײרא טינ ךיז טזָאל ריא;
 רעיײז ןופ ,ןדלעה יד ןופ ןטערטרָאּפ ,ןטַײהלצנייא ןופ ןעגנובילרשאב עכעלניילק
 ןכלעו טימ ,גַײצעג-רעפאלק ןצנאג םעד ןופ ןוא ,ןטעלאוט ,רעדליג-רוטאנ ,עוויווס
 קידנּבױהנָא ,רעבַײרש עקיסאלק-טשרע ערעזדנוא ןעוועטנארפ וצ ביל יוזא ןבָאה'ס
 לָאז) ןבעל סָאד טזיורּב רעבָא ראפרעד ...ןעיַאטסלָאט ,ןװָאראשטנָאג ,ןווענעגרוט ןופ
 ןיא (רעכעלגעמ א ראפרעד רעבָא ,ןבעל טכארטעגסיױא ןא ןזַײװלײט ןַײז עליפא
 ,(1 "טאט ןוא גנוגעוואב טזיורב'ס ,(עטצעל יד ןיא) ןענָאמָאר ערעַײא

 ןוא שירעטסַײמ טקעדעגפוא טינ סערוש עטלייצעג יד טָא ןיא רענוװָאק טָאה ןעד יצ
 (רָאי 1876 ןיא) טַײצ רענעי וצ ןוא ?ליטס סיקסוװעיָאטסָאד ןופ ךָאט ןשימאניד םעד לופקאמשעג
 סיקסװעיָאטסַאד ןליפרעד טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ךאס ןיק ןעװעג טינ ךָאד ןענַײז
 !םענַײז טָארט ןטפאהרעביפ ןרעוװש םעד טָא ןיא טפאשרעטסַײמ

 -עטיל סרענוװָאק ןגעװ ןפורעגּפָא ךיז םעראוו רעייז ,טנאקאב יװ ,טָאה יקסװעיָאטסָאד
 .לאלכיב ןקאמשעג עשיראר

 סָאמ רעקידנטַײדאב א ןיא טגָאמראפ רענװָאק טָאה קאמשעג ןשירעלטסניק ןקיזָאדמעד
 -מוא .קיטירק רעשיטסיליהינ רעשיטסילאנָאלצאר עמאס ןַײז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ךיוא
 סלא ןטסיליהינ יד לאלכיב ןוא ןרענוװָאק טרעדלישעג םזיליהינ םענופ םינַאס יד ןבָאה טסיז
 טריזינָאריא ןרענװַאק ןגעק טעלפמאּפ ןַײז ןיא טָאה רעבָאלטַאג .םיװָאלול עטנקירטעגסיוא
 ,טַײקניײש-רוטאנ ןייק ,טשרעמולק ,טינ טריטסיסקע ןטסיליהינ יד ראפ סָאװ ,םעד ךעיוקעמ
 ןוא .װ .א .א ןפָאטש עשימעכ םוכס א יװ ,רעמ טינ למילב א ךָאד זיא יז ראפ סעמכאמ
 :ןבירשעג 113 3גחע008 6806 סעניורכיז ענַײז ןיא סטָאה רענװַאק

 עָאנאה טאהעג ןוא טַײקנייש-רוטאנ וצ ראבליפ רעייז ןרָאװעג ךיא ןיב ךָאנרעד;
 ,(11ס10עטססא ם66דאחאעא 1903 ז. סדק. 199) ."טעָאּפ א יװ ,ןופרעד

 -וָאק טָאה עֶלזעָאּפ ןוא טסנוק ראפ שוכ ןטריניפאר ץנאג א טימ רעקיטירק א סלא
 ענַײז ןיא ,םרָאפ רעשירעלטסניק ןופ םעלְבָארּפ יד ןירירַאנגיא טנָאקעג טינ ,ךעלריטאנ ,רענ
 רקח, ןיא .טלאהניא ןוא עמרָאפ ןופ םעלבָארּפ יד לָאמ עכעלטע ףוא רענװָאק טבייה ןעלקיטרא
 :רענװָאק טבַײרש 11 .ז "רבד

 - עצילעמ יד ןוא ,טנאילירּב א זיא סָאד - קרעװ שיטעָאּפ א ןופ עיידיא יד;
 קרעוו ןשיטעָאּפ םעניא ביוא רעבָא .ןַײש וצ טיג סָאװ ,גנוסאפנַײא ענעדלָאג א זיולּב
 םעד עליפא ןפלעה טינ ןוש ןלעװ טסלַאמאד ,עיידיא עכעלצונ ןיק ָאטשינ זיא
 .(בהז תצבשמ ךא הצילמהו הרקי ןבא אוה רישב ןויערה) ."סעצילעמ סיװָאנ

 -כאמ ,קיטיינ ,גנוניימ סרענוװָאק טול ,זיא "גנוסאפנַײא ענעדלָאג , יר טָא ךיוא רעבָא
 .לָאר עקידנטַײדאב א טליּפש םרָאפ עשירעלטסניק יד סעמ

 .101 .ז "עסתסמסתש...א ןענאמסָארג טױל טריטיצ (1
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 :רענװָאק טבַײרש "םינבהו תובאה, ךוב סעשטיווָאמארבא .י .ש ףא עיזנעצער ןַײז ןיא

 רע ךָאנ רימ ןרעדָאפ ,ןאמָאר ןופ טַײזטּפױה רעטסקיטכיו רעד ץוכא רעבָא,
 ,ןרעטקאראכ עקיטכיר טרַאד ןַײז ןלָאז סע ןזא ,טעבראאב שירעלטסניק ןַײז לָאז

 ןילא רעדָא ,ןבעל ןופ טּפאכעגסיורא טָאה רָאטװא רעד סָאװ ,ןּפיט עכעלקרִיװ
 .(11688 1869 ןאֹפ 2) ."ןפאשעג

 -ירק םעד רעטנוא .ןצנאגניא רענוװָאק טפראוו רעבָא גנוטעבראאב עשירעלטסניק יד
 ,ועראסיפ רערעל ןַײז ךעלבעטשנוב רעביא רעֶנװאק טרעזאכ ָאד .טַײקכעלצונ ןופ ירעט
 יװ ,וועראסיּפ .עמרָאפ רענייש רעד ןופ לָאְר יד טסאפעגפוא יוזא ךיוא טָאה רעכלעװ
 :ןבירשעג טָאה ,טנאקאב

 ןוא רעכעלכאז א ןגעווטסעדנופ טבַײלב קנאדעג רעקיטכיר ןוא רעכעלכאז א,
 טימ ןוא ךעלטרעוו טימ ןצוּפאב ךיז ףראד קנאדעג רעקיזָאדרעד ביוא ןוא ,רעקיטכַיײר
 -לעזעג רעד ןופ ןַײזטסּוװאב םעניֵא ןעגנירדוצנַײרא יידעק ,טַײקידװעליּפש סנירדעשטש
 .(6 "ץלא ראפ רעירפ-זיא רעבָא עיידיא יד ...ןצוּפאב ךיז רע לָאז ָאט -- ,טפאש

 סעצָארּפ םעד רָאפ טלעטש רעכלעוו ,ןרענװָאק אב זיא גנאגנעקנאדעג רעקיבלעזרעד
 ךָאנרעד ןוא קנאדטג רענעבױהרעד א ףוא טצילב ,, רעירפ :יוזא ןפאש ןשירעלטסניק ןופ
 ףא ,ןשטנעמ ןפא טקריװ סָאװ ,גנאזעג טימ ןוא ןעמארג ןיא ןַײא טעָאּפ רעד םיא טלקיוו
 ."קיזומ יד טקריװ סע יװ ,סעכיוק עכעלרעניא ענַײז ףא ןוא ןוורענ ענַײז

 הזה ןויערה תא ףלעל וארי ןכ ירחאו הלענו בגשנ ןויער קרבכ אבי םברקב)
 "ץיליימאה,) (..םדאה שפנ לע רתוי ולעפי דשא םילוקשו םיזורח םימיענ םירישב
 ,(39 .מונ ,6

 םעֶד ןָא .שינָאמראה ףױנוצ ךיז ןסיג עמענעגנָא סָאד ןוא עכעלצונ סָאד
 ןָא שטנעמ א, זא ,רענװָאק טרעלקרעד רעּבירעד .עכעלצונ סָאד ךיוא טדַײל ןמענעגנָא
 ראפ ןעמענ טינ ךיז ףראד ןקאמשעג עשיטעטסע ןָא ,שוכ ןשירעלטסניק א ןָא ,טנאלאט

 .(ט8קס/סאגה 606חױ001688 1.1 סשק. 413) ."ןענאמָאר עגנאל ןבַײרש
 -ליפ יד ןופ ענייא סיורא טערט רענװָאק רערעלקפוא םאב יװ ,רעדיװ רימ ןעעז ָאד

 ןטימ עריטס א ןיא טמוק שוכ רעשירעלטסניק רעד :סעריטס עשירערעלקפוא עקילַאצ
 -יטירק-שירארעטיל סרענוװָאק ןיא .ליקסאמ ןשיטסילאער םענופ םזינאכעמ ןוא םזילאנָאלצאר
 ענַײז ײר א ףא ןעז וצ ןיא סָאד .עריטס עקיזָאדיד טָא סיורא טּפָא טערט קיטקארּפ רעש
 ,גנולעטשאב ןוא טַײקשיראטיליטוא ןזפ רעגנעהנָא רעד -- רענװַאק .סעיזנעצער עשירארעטיל
 דָארג ,ןוקצימ רעכאמ-ןעמארג ןשירוטלאכ םעד ןגעק ,לשָאמעל ,ףראש רעייז סיורא טערט
 -עטש אב-ראדנעלאק א, טױל ןּבירשעגנָא ןענַײז סָאװ ,רעדיל-גנילירפ ענַײז ראפ
 עקאט .עִיזעָאּפ רעקידנריזילארָאמ ,רעשיטקאדיד ןַײז ןגעק דָארג ."גנול
 עִיזעָאּפ-םארטש-םארג רעקידנריזילארָאמ רעד ןגעק ןוא קיטקאדיד רעשירוטלאכ רעד ןגעק
 .(23 .ז "רבד רקח,) רענװָאק ףראש רעייז סיורא טערט

 עקינײא רענװָאק רעגנוי רעד סיורא טערט ,"סעטאט, יד ןופ רענגעק רעפראש א
 -װָאק .רָאד ןטלא םעד קרעװ ערעייז ןיא ןרישזראש סָאװ ,רעבַײרש ענעי ןגעק דָארג לָאמ
 :טבַײרש רענ

 טלאפ ,רעבַײרש עויסערגָארּפ ענעפורעג יוזא ,עשידִיי װָארסָאד יו ,ןָאדרָאג,

 טיײטשאב ןוא ןעמעלא יײז ראפ שיטסירעטקאראכ זיא רעכלעוו ,סעַאט א ןיא ןַײרא

 ,ןפרָאװסױא סעּפע יװ רָאד ןטלא ןצנאג םעד סיורא ןלעטש ייז סָאװ ,םעד ןיא

 ןקמק. 6:44 ז.1/ 0086. 680. 66ח2ס1קע-) ."רעקיטאנאפ עכעלקערש ,ןטָאידיא
 : .(ס8
 םיא ןּבַָאה סע יװ ,קיטַײזנייא-שינאכעמ יוזא ןעוועג טשינ זיא ,טעז ריא יו ,רענװָאק

 ןופ רענגעק רעלעיּפיצנירּפ רעד ,רענװָאק .רענגעק-ןטסירוטאקיראק ענַײז ןלעטשרָאפ טלָאװעג
 -אמָאר עשירָאטסיה יד טביול ,"טַײהשטנעמ יד ןרעפעלשראפ, סָאװ ,ןענאמָאר עשירָאטסיה

 -ראפ טנעקעג טינ ןפיוא םושעב סע טָאה רעבָאלטָאג .וּפאמ טסינאמָאר ןשִייירּבעה םענופ ןענ
 טַײקיטכירפוא-טינ אב ןרענװָאק ַײברעד ןּפאכ טוװּורּפעג טעלפמאּפ ןַײז ןיא ןוא ןייטש

.11402068-- ,268200181* ){ 
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 ,טנאלאט ןשירעלטסניק סוּפאמ ןגייברַאפ טנעקעג טינ טָאה רעבָא רענװָאק .(11 .ז ...תרגא)

 : :טבַײרש רצ

 סָאד ןוא ,עמָאשענ רעד ןיא טעָאּפ א ,םוטרעטלא ןשידִיי םענופ רענעק א,
 סעמע ןא ןפאשאּ וּפאמ .א טָאה ,טנאלאט סיױרג טימ רעבַײרש א-- עטסקיטכיוו
 עשירָאטסיה יד קיטכיר טרעדלישעג יא קיטַײצנײא טָאה סָאװ ,קרעװ שירעלטסניק
 ןאמָאר םענופ גנולפינקראפ יד .ןּפיט עקידעבעל עוויטיזָאּפ ךאסא ןבעגעג יא ,עכָאּפע
 יד .ןביולג ךיז טוָאל סע זא ,יוזא טַײצ רעקיבלעזרעד ןיא ןוא קידנעִיצנָא רעייז זיא
 ךיו ךעלבעטשכוב טינ ןָאק רעבַײרש רעד ןוא ףָאס ןויב ןטלאהעגסיוא זיא עגירטניא
 טַײקשיטעָאּפ ריא טױל ןוא ךעלנייװעגרעסיוא זיא ךארּפש יד .ךוב םענופ ןסַײרּפָא
 יד ןופ דיר עקימאלפ יד ןופ רעקירעדינ טינ יז טייטש טַײקניײש רעקידכערזימ ןוא
 .(380. 6-88 1. 1/ סדק. 400) ."םִייוװענ עקילָאמא

 טכא ןיא ןעמונעג טרעוו'ס ּוװ ,גנוצאשּפָא עלעמרָאפ עטריניפאר א ריא טָאה ָאד
 ריא טנָאק ןגײנּפָא "עשיטעטסע, ןוא "עלעמרָאפ , עכלעזא .ךארּפש יד יא ,עִיציזָאּפמָאק יד יא
 .רענװָאק טסיליהינ ןשיטעטסעיטנא טשרעמיולק ,"םענעקורט, םאב ךאסא רעייז ןעניפעג
 -ירעד עקאט ןוא קרעװ שירעלטסניק א ןופ קיפיצעפפס יד טוג ץנאג טייטשראפ רענוװָאק
 -ָאעט-גנולעטשאב, עקניל-ארטלוא ענעדיישראפ יד ןופ סמערָא יד ןיא ןַײרא טינ רע טלאפ רעב
 עַיזאטנאפ ןופ טנעמעלע םעד ןגעק סיורא טינ טערט רע סָאװ ,רָאנ טינ רענװָאק ."סעיר
 ."װ יװא ןליײצרעד, עכלעוװ ,ןטעָאּפ יד סא טכאל רע ,טרעקראפ ,רָאנ ,קרעוו-טסנוק ןיא
 ונל ורּפסי המה) 'עִיזעַאּפ ןופ טסַײג ןייק ָאטשינ זיא םעד ןיא , סעמכאמ ,"ןעוועג זיא סָאד
 רענװָאק .(41 .מונ ,1866 "ץיליימאה,) (הריש חור לכ ןיא הזבו היהש ומכ השעמה תא
 יד ,סעמע רעשירעלטסניק רעכעלרעניא רעד זיא סע קיטכיװ יװ ,טסייװ
 ןָא טזַײװ קרעװ עשירארעטיל ןופ גנוצאשּפָא רעשיטעטסע ןַײז ןיא .טיײקיטכירפוא עכעלרעניא
 ,םעד ןיא טיײטשאב קרעו םענעי רעדָא םעד ןופ ןרָאסיכ רעד זא ,לָאמ עכעלטע רענוװָאק
 -רעד ןָאזרעּפ ןייא ...שיּפעל ןוא בָארג ןדנובראפ ךיז ןשיװצ ןענַײז ןעגנונַײשרעד, יד סָאװ
 .(38ק. 6-48 סזק. 409) .."ןכָארקעצ ןרעװ עלא ייז ןוא עטייווצ יד טינ טצנאג

 .לָאמנײא טינ רענװַאק טלעטש טַײקצנאג רעשירעלטסניק ןופ סעמעלבָארּפ עכעלנע
 לָאמנײק זיא (רענװָאק ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,ןוא) לאלכיב קיטירק עשיטסילאער יד

 . רענגעק א ןעוװעג קידנעטש רעבָא זיא יז -- ,עמרָאפ רעשירעלטסניק ןגעק ןטָאהטעגסיורא טינ

 זיא סָאװ ,עמרָאפ א טרעדָאּפ רענװָאק .ַײרע כאמנצנוק רעשיטסילאמרָאפ ןופ
 :טבַײרש רע ."ןענָאילימ ראפ ךעלגנעגוצ,

 טימ ןביײרש ןוא ...סעצילעמ ערעייז ןפראווקעווא (.ב .י רעבַײרש יד) ייז ןלָאז,
 ערעװש טימ טינ ..רענעײל ןדעי ראפ ךעלגנענוצ זיא סָאװ ,ךארּפש רעגנירג א
 רקח,) (םהב ארוק לכ ץורי ןעמל הלק הפשב ובתכי) "רעטרעוו עכעלדנעטשראפמוא
 .(פפ .ז "רבד

 ערעוװש ,ןגעק ףמאק ןיא ,"ןענָאילימ ראפ ךעלגנעגוצ , זיא סָאװ ,עמרָאפ רעד טָא ןיא
 -עטעמשעצ ,סעצארָאהמא ןעעזעגנַײא רענגעק סרענװָאק ןבָאה "רעטרעוו עכעלדנעטשראפמוא
 .וװ .א .א טסנוק רעד ןופ גנור

 ."ילנ קידנעטש ךָאד טבַײלב סָאװ ,עטכישעג עטלא ןא,

5 

 רענװָאק ירוא-םָארוװװא -- ליקסאמ רעלאקידאר ןוא טסיליהינ רעשידִיי רעטשרע רעד
 ןַײז זיא רענעלק ךָאנ .געמראפ ןשיטירק-שירארעטיל םעניילק א ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה
 ןפא ,ןעמוקאב רימ ןענַאק ךָאד .ןעגנוױשנָא עשיּפָאזָאליפ ןיימעגלא ןופ טיבעג ןיא עשורעי
 -סיה ,עשיפָאזָאליפ ענַײז ןגעוו ףירגאב ןטמיטשאב א ,עשורעי רעשירארעטי? ןַײז ןופ ךאמס
 .ןעגנוױשנָא עשיטילָאּפ ןוא עשירָאט

 :ןעננוױשנָא עשיפָאזָאליפ ענַײז ןגעוו רענװָאק טבַײרש ןעקסוועיָאטסָאד וצ ווירב ןַײז ןיא

 ןצנאגניא םיקסאמ ךיא ןיב ,010169910מ 606 101 ןַײמ ךעַײש זיא סע סָאװ;
 -תמסטטעא , רעַײא ןיא סיורא טגָאז רעדרעמ-טסבלעז רעד סָאװ ,ןעקנאדעג יד טימ
 ."ןכאמ ןופרעד ףראד עמ סָאװ ,ןריפסיוא עלא טימ ןוא ,1816 רעבאיטקָא ראפ
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 ,רענװָאק טדער סע עכלעװ ןגעװ ,רעדרעמטסבלעז םענופ ןעקנאדעג עקיזָאדיד טָא
 סעמעעב ןיא ייז ןיא .עשיטסילאירעטאמ - *תטסּפטעא , ןַײז ןיא יקסועיָאטסָאד ןָא טפור
 טבראפאב ,םזילא;רעטאמ רעכעלטפאשנסיוו-רוטאנ רעשיטסילאטאפ רעקיטראנגייא ןא ןאראפ
 טינ ,רוטאנ יד יװ יוזא, :טגָאז רעדרעמטסבלעז רעד) םזיציטסָאנגא ןוא םזיציטּפעקס טימ
 ,ןבשעכעוניד א ריא אב ןרעדָאפ טכער בָאה ךיא זא ,טינ טנעקרענא יז סָאװ רָאנ
 ("...טינ עליפא רימ טרעפטנע יז רַאנ

 ןסיזעט 14 ענַײז ןיא רענװָאק סיוא טקירד םזיציטסָאנגא ןוא םזיציטּפעקס ןקיבלעזמעד
 -אב סָאװ ,טפארק-טלעוו יד, :אזא זיא ןסיזעט עקיזָאדיד טָא ןופ רענייא .עִיגילער ןגעוו
 ,(1 "ודנוא ראפ ךעלדנעטשראפכמוא ןוא ךעלפַײרגאבמוא זיא ,ץלא טפאש

 ןעוװעג םזילא;רעטאמ רעכעלטפאשנסיוו-רוטאנ סװװעראסיּפ ךיוא זיא ,טנאקאב יװ
 רעזַײװליײט ןוא םזיציטסָאנגא רעד טָא רעבָא ,םויציטּפעקס ןוא םזיציטסָאנגא טימ טבראפאב
 ,ןטסילאטיוו יד ,ןטסילאעדיא יד ןגעק ףמאק ןיא רעװעג א זיולב ןעוועג זיא םזיציטּפעקס
 רעשיטסימ רעד טימ ןרימשראפ ןסיוו ןכעלשטנעמ ןטצענערגאב ןופ םעלבָארּפ יד ןגעלפ סָאװ
 8. אעקחסזעו -- 22העאההטטעו} ק23מסטעטסוע .עז) ."טפארק-סנבעל, ןופ טיר

 : .(1. 11 11402068. (2תק. 7
 עלָאר עויסערגָארּפ א טליּפשעג םזיציטסָאנגא סרענװָאק ךיוא טָאה ןפיוא ןקיבלעז ןפא

 ץלא, סָאװ ,ךעלסעבעלאב עשיליקסאמטינ ןוא עשיליקסאמ ענעדיישראפ יד ןגעק ףמאק ןיא
 ...ךאנאט ןופ קעסָאּפ ...א יז ןנָאמאפ ץלא ףא לַײװ ,"ייז ןסייוו

 רעד ןיא ,רעּבָא זיא םזיליהינ ןשידִיי םעד ןגעק ןוא ןרענװָאק ןגעק םערוטש רעד
 -עטאמ ןכעלטפאשנסיװ-רוטאנ ןשיטסיליהינ ןגעק טעדנעװעג ןעוועג ,ייר רעטשרעצ-
 ,םזילאיר

 ןוא ןטָאשעלָאמ ,ןרענכויב רעביא טרעזאכ רע זא ,ףוא םיא ןפראוו םינָאס סרענווָאק
 .ןטסילאירעטאמ עכעלטפאשנסיוו-רוטאנ ערעדנא

 יד טָא אב "טשאנעג, ליפ רעייז ,וועראסיּפ רערעל ןַײז יו ,עקאט טָאה רענװָאק
 טָאטשנָא טמוק סע עכלעוו ןיא ,ןלעטש ןרענוװוָאק אֹּב רימ ןפערט רעבָא רעֶּטְפָא .ןטסילאירעטאמ
 וצ גנויצאב עשירָאטסיה א רענכויב א ןופ םזילאירעטאמ ןשינאכעמ ,ןשיגָאלָאיזיּפ םעד
 .ןעגנונילשרעד

 ןא ,טבַײרש ןוא ןטכָאפ ןוא ןטָאשעלָאמ טפָא ץנאג טריזיראילוּפָאּפ וועראסיּפ בוא = |
 ןיא ּפָא טגנעה רעטקאראכ רעשיטע רענעפורעג יוזא רעצנאג ועד ןוא סעצָארּפ-קנעד רעד.
 רענװָאק רעבָא טערט ,(6 "גנורילוקריצ-טולב ןופ ּפמעט ןופ סָאמ רעקידנטַײדאב א
 :טבַײרש ןוא םזילאירעטאמ ןשינאכעמ םעד טָא ןופ ּפָא

 םענעי רעדָא םעד ןופ ןכירטש עשיפיצעּפס יד ןגיל ,גנוניימ ןַײמ טול ...,
 ןיא רָאנ ,עיגָאלָאיזיפ רעײו ןיא טינ ,טולב רעײז ןיא טינ קלָאפ
 ..."ךיז ןעלקיווטנא יז עכלעוו ןיא ,ןטַײקרעדנוזאב עקידרעגייטש ןוא עשירָאטסיה ענעי
 .(142 .ז ןענאמסָארג טיול טריטיצ)

 רעבירא טייג טקנוּפדנאטש ןשיגָאלָאיזיפ ,ןשיטסינאכעמ םענופ זא ,רימ ןעעז ָאד
 םזירָאטסיה א ראפ סָאװ רעבָא ,טַײקכעלטכישעג ןופ טקנוּפדנאטש ןפא רענוװָאק
 ?סָאד ויא

 -פוא עלא אב ךעלטנייוועג יװ ,טגיל ןעגנוױשנָא עשירָאטסיה סרענוװָאק ןופ טנורג ןיא
 רעד ןיא טַײקשעראנ ןייק ןוא סטכעלש ןייק ָאטשינ זיא'ס, .עִירָאעט-עוװיװס יד ,רערעלק
 "עווייוס רעכעלשטנעמ רעקימורא רעד ןופ זױלב טמוק סָאד - רענװָאק טגָאז -- ,רוטאנ
 ' ,(14 .מונ 1864 "ץיליימאה,)

 -ניײרא טרעוו יז ,ןשטנעמ םעניא טלצרָאװעגנַײא טינ זיא טַײקכעלטעג ןופ עיידיא יד,
 .עיגילער ןגעו ןסיזעט ענַײז ןיא רענװָאק טגָאז ,"גנויצרעד ןוא עוויווס רעד ךרוד ןגָארטעג

 ?עוויווס יד טמיטשאב סָאװ ןוא ,ונ -- ןעיידיא יד טמיטשאב עוויווס יד ,ָאזלא
 טלעטשעגנַײא ןרעװ ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנויצאּב עטוג, :רענװָאק טרעפטנע םעד ףא

 .(ןסיזעט 14 סרענװַאק ןופ טַײקיטכערעג ןוא לכײס ןופ ןצעזעג יד ךרוד
 ךרוד טמיטשאב טרעװ עוויווס יד ןוא ,עוויוס רעד ךרוד טמיטשאב ןרעװ ןעיידיא יד

 -ירערעלקפוא רעד ןופ גניר ןטפעשיקראפ ןטנאקאב טוג םענעי ריא טָאה ָאד -- ,ןעיידיא יד
 ,טנאקאב טוג ץנאג ,ןטסיסקראמ ,זדנוא זיא סָאװ ,עיפָאזָאליפ-טכישעג רעש

 א

 ."116008628 , סנאמסָארג טול טריטיצ {}
 : ן .אעקתסדט--!2גתעאא קהּבנסט.11ע08068 סז0 00 (
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 -אעדיא ןא ןוא ןטנֹוא טסילאירעטאמ א, ןעוועג ,טסיליהינ רעדעי יװ ,זיא רענװָאק
 ,טרידנעמָאקעראפ ךיז ןיקסװעיָאטסָאד וצ ווירּב ןַײז ןיא רענװָאק ךָאד טָאה ."ןביוא טסיל
 -טנא רעד ןגעװ עזעטָאּפיה סניווראד,) םזיניווראד ןופ. ְרעגנעהנָא ןוא טסילאירעטאמ א יו
 יז טרעלקרעד סלאפנלא ,ךעלנַײשראוו זיא ןשטנעמ םעד ןוא םינימ עקידעבעל ןופ גנוייטש
 ןוא עזעיגילער עלא רעדייא דרע רעזדנוא ףא ןבעל ןופ גנּוייטשטנא יד רעקידלכייס ךאסא
 ןגארפ וצ רעּביא טייג רענוװָאק ּוװ ,רעבָא ןטרָאד .("ןעמונעג ןעמאזוצ ןטאטקארט עשיּפָאזָאליפ
 רעשיליקסאמ ןופ סעּפאל עשיטסילאעדיא יד ןיא ןַײרא רע טלאפ ,ןַײז ןכעלטּפאשלעזעג ןופ
 .עִירָאעט-עווייוס

 רענוװַאק טרילעּפא טסילאירעטאמ רעכעלטפאשנסיוו-רוטאנ ןוא רערעלקפוא סלא
 עכיוה א טמיטשאב טאמילק רעקיסעמ א :רָאטקאפ ןשיפארגָאעג םוצ ןטלעז טינ ַײברעד
 .וװ .א .א עיזאטנאפ רעשירעלטסניק ןופ ָאוװינ יד טמיטשאב רוטאנ ענייש א ,רוטלוק ןופ ָאװינ
 ,(65 .ז "רבד רקח, ."הנדלות עבטה יּפ לֶא םעו םע לכ תונוכת,)

 סעדייא ןגָאז סָאװ ,ןלעטש ייר א ןרענװָאק אּב ןעניפעג קיטַײצכַײלג רעבָא ןעק עמ
 4484 ןסױטשנָא ךיז קיניזטסוװאבמוא/ ,שיײכיטס לָאמא ךיוא טגעלפ רענװָאק זא ,םעד ןגעוו
 ןָא טזַײװ (67 .ז רבד רקח) דנאלגנע ןגעוו קידנדיײר .ןריפסיוא עשיטסילאירעטאמ-שירָאטסיה
 ןפא טָארט ןטסקידנטַײדאּב עמאס םעד ךיז טימ רָאפ טלעטש רעכסימ רעד, זא ,רענװַאק
 םורא יוזא ןוא טלעװ ןקע ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ טדניבראפ רע .טפאשנסיו וצ געװ
  .סענָאקאט עטוג ןוא טפאשנסיוו ןופ טיבעג ןפא ךיוא ןטייווצ םענופ רענייא ךיז יז ןזַײּפש
 אוה רחסמה) טפאשנסיוו-רוטאנ רעד ןיא ןעגנוקעדטנא עסיורג טְכאמעג ןרעֶו םעד ךרוד
 | (עבטה תמכחב תולודג תולגתה הנישעת הז יע ...הנובתו תעדל לודג רתויה דעצה

 -רוטאנ ןופ עביס יד ןכוז וצ טַײקיטײנ רעד ףא רענװָאק ןָא ןיוש ךיז טסיוטש ָאד
 ,"טסַײג ןכעלשטנעמ, םעד ןיא רעדיײא רעפיט לסיבא "סעמכָאכ, ערעדנא ןוא טפאשנסיוו
 עיפָאוָאליפ-עטכישעג ןַײז רענװַאק רעדיװ טלעטש ךיג רָאג רעבָא
 ."ּפָאק ןפא;

 -אעדיא ןוא עשיטסילא;רעטאמ ןשיװצ טַײצ עצנאג יד רענװָאק ךיז טלקאוו ,םורא יוזא
 טעליוּב סרעדנוזאב .ַײרערעלקפוא רעד ןופ רעייטשרָאּפ רעשיפיט/ א יװ ,ןריפסיוא עשיטסיל
 -עטיל ענַײז יײר א ןיא םזירָאטסיה םוצ גנארד רעקיניזטסּוװאבמוא סרענוװָאק סיורא טערט
 קלָאפ סָאד טינ, זא ,רענוװָאק טרעלקרעד 27 .ז "רבד רקח, ןיא .ןלעטש עכעלטכישעג-שיראר
 ןריובעג טרעוו רוטארעטיל יד ,טרעקראפ רָאנ ,רוטארעטיל רעד ןופ סיוש ןפא ןרובעג טרעוו
 088680428 2ע6- טרָא ןטיײװצ א ןיא .ןבעל-קלָאפ ןופ דָאסעי ןפא ,קלָאּת ןופ סיוש ןפא
 -לעזעג ןופ עיגָאלָאיזיפ , סלא ןאמָאר םעד רענװַאק טכארטאב --399 .ז 4 דנאב 0164
 : ."ןּבעל ןכעלטפאש

 םיאיבנ ינש, לקיטרא םעניא םזירָאטסיה סרענוװָאק סיורא טערט רעטעליוב ךָאנ
 --סעִיצידארט ןופ רערעטשעצ ןּוא טסיליהינ רעד יװ ,רימ ןעעז ָאד ."דחא ןונגסב םיאבנתמ
 רעסיוא רעד ןופ טכיל םעניא טינ ןוא טכיל ןשירָאטסיה ןיא רוטארעטיל טכארטאב ,רענוװָאק
 ."רוטאנ רעכעלשטנעמ , רעשירערעלקפוא-שיּפיט רעשירָאטסיה

 : :טביײרש רענוװָאק

 ,ןטעָאּפ עטשרע ענעי ףא סעאק ןיא ןַײז וצ טכער ןייק טינ ןבָאה רימ ביוא ןוא,
 -טרא ןוא וועצאמ רעיײז ,ןענוגנידאב-ןבעל ערעייז לַײװ ,קידלוש ןענַײז יז טינ לַײװ

 יו רעּבָא זדנוא טוט -- ...עִיזעָאּפ רעד וצ גנויצאּב אזא ייז אב ןפורעגסיורא טָאה ןבעל |
 טרעדנעעג ךיז ןבָאה ןעגנוגנידאּב-ןבעל ערעייז סָאװ ,ןטעָאּפ עגנוי יד ראפ ץראה סָאד
 ,"ןטוג םוצ

 -טלא רעד ןגעװ טדער רע סאשעב ,רענװָאק סיורא טזייוו שוכ ןשירָאטסיה ןקיבלעזמעד
 רעשיכירג רעד ןכאמכָאנ זא ,(41 .ז "רבד רקח;) ןָא טזַײװ רענװָאק .טסנוק רעשיכירג
 -צ אס עכעלנע ןיא ךיז ןעניפעג רעכאמכָאנ יד סאשעב ,ןאד רָאנ ןעמ ןָאק "עדאיליא,
 ."ולעפ םענעקורט א ףא ןטרָאגנַײװ א ןצנאלפ, טינ רעבָא ןעק עמ .ןעגנוגנידאב עלא

 עכלעזא רענװַאק רעּביא טבעל ןטלעז רעײז זא ,ןבעגוצ ןעמ ףראד לָאמארעדיוו
 קידנעטש זיא לאלקיב רערעלקפוא .זיורבפוא ןשיטקעלאיד ןוא ןשירָאטסיה ןופ ןטונימ
 -ראפ וצ רעװש זיא'ס ,ךאז עקידעמכָאכ א זיא סָאד , .קיטקעלאיד רעווש רעייז ןעמוקעגנָא
 קיטקעלאיד ןגעוו וועראסיּפ לָאמא טגָאזעג טָאה ,"ךעלצונמוא סע זיא םעד ץוכא ןוא ןייטש
 ,(28 .ז ,3 דנאב)
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 דניק א--ןרענװָאק אב םזילאירעטאמ רעשיטקעלאיד ןעמענ ךִיז לָאז ןענאוו ןופ ןוא
 טאמיק ,ענענאטשענּפָא רעייז ןופ רעפסָאמטא רעד ןיא ,לטעטש ןשידִיי םענענאטשעגּפָא ןֹופ
 ..?טַײקטרילָאזיא ןוא טַײקטרעוװילגראפ ,ןעגנויצאב עכעלטפאשלעזעג עכעלרעטלאלטימ

 ךָאד סעריטס עשירערעלקפוא-ךעלרעגריבניילק ענַײז עלא אב זיא רעבָא רענװָאק
 -נָאק א ןעוועג זיא רע .םיליקסאמ-ןטנענָאּפא ענַײז עלא ןופ רעכעה ּפָאק א טימ ןענאטשעג
 םענופ יּפָאק-עזדעמ, רעד רעביא ּפעלק ענַײז .ץענישטָאנזאר רעלאקידאר רעטנעווקעס
 -עלָאקסאה רעקידסענָאדכאּפ ,רעזאושזרוב רעד ןופ קיטירק עפראש ןַײז ,רעטלאלטימ ןשידִיי
 -טפאשנסיוו-רוטאנ רעשיסרָאקיּפא ןַײז ,םזיטארקָאמעד רעלאקידאר רעטיירב ןַײז ,קיטסאלָאכס
 טקור ץלא סָאד -- טנעמארעּפמעט רעכעלטפאשלעזעג רעוויטקא ןַײז ,(! םזילאירעטאמ רעכעל
 רעד ןופ גנוריזירא:ילוקעס רעד ראפ רעפמעק סלא ,טרָא ןטשרע ןפא סיורא םיא
 ןזיב עטריפעגכרוד ,עטנעװקעסנָאק א ראפ ,טפאשלעזעג ועשידיִי

 ןבעל ןשידיִי םעניא עִיצוילָאװער עשיטארקָאמעד-זאושזרוב ףָאס -

 ןַײז ןופ סעמע םעניא טביױלגעג רענװָאק טָאה ןבעל ןַײז ןופ געט עטצעל יד זיב
 .רעטלאלטימ ןשידִיי םעד ןגעק ףמאק ןִַײו ןופ סעמע םעניא ,געוו

 -וװָאק טרעלקרעד ,ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד ןיא רענעפרָאװראפ א ,רָאי 1900 ןיא ןיוש
 לָאמא ךָאנ טציא טָאה רע זא ,אנרעפאפ רעװאכ-טַײצ ןַײז טימ שינעגעגאב א ןיא רענ
 עקיזָאד ןַײז ףא .ּפָא טינ ייז ןופ ךיז טגָאז רע ןוא ןעלקיטרא עקילָאמא ענַײז טגיילעגרעביא
 רעד ןעװ ,ןאד טרעפטנעעג ;םורא רָאי ןַײנ ןיא טרעפטנעעג אנרעפאּפ טָאה סענָאשקא
 ןעַײרעלדיז ןוא סעליכער לופ ,רעפטנע םעד) טוט ןגעלעג ןיוש זיא ןשקא רעשיטסיליהינ
 .(לקיטרא םענופ בײהנָא ןיא טריטיצ ןיוש רימ ןּבָאה ,רעװאכ ןטיוט א ףא

 -עטיל ןוא ?יקסאמ סלא ןענרעּפאּפ ףא יונעג ןלעטשּפָא ךיז טרָא רעד זיא ָאד טינ
 עדייב יד טָא ןשיװצ לעלאראּפ א ןריפכרוד ףָאס םוצ רעבָא טינ טדאשיס .רעקיטירק-רוטאר
 .ןשידִיי םעד ןוא "וועראסיּפ ןשִידִי, םעד -- ,ןרָאי רעק-60 יד ןופ רעקיטירק-רוטארעטיל
 .(ןענרעּפָאֿפ ןפורעג ןעמ טָאה יוזא) "יקסנילעב

 ףא טריזאב ךיז טעברא רעשיטירק-שירארעטיל ןַײז ןיא סעמעעּב טָאה אנרעפאּפ
 טעשָאּפ ןענַײז "ןשי אלמ שדח ןקנק, ןוא "המרדה, סענרעּפאּפ ןופ ןלעטש עצנאג .ןעקסנילעב
 -אעדיא ענַײז ןעמונעגרעביא ןעקסנילעב ןופ טָאה אנרעּפאפ .ןעקסנילעב ןופ ןבירשעגרעביא
 -טסבלעז רעטנענאמיא רעד ןגעװ סעִירָאעט (!עשיטקעלאִיד טינ רעבָא) עשיטסיל
 -עטסע ,םזילוּבמאנמָאס ןשיטעָאּפ ןופ סעירָאעט יד ,עיידיא רעשירארעטיל רעד ןופ גנוגעוואב
 טלאהאּב אנרעּפאּפ .וװ .א .א "טַײקכעלקריװ רעד טימ םעלָאש , ,טסנוק םעשעל טסנוק ,םזיט
 שדח ןקנק, רושָארב ןַײז וצ עדערַאפ רעד ןיא .דָאטעמ ןשיטירק-שירארעטיל ןַײז סיוא טינ
 ךוב ןַײז ןופ טלאהניא רעד, זא ,אנרעּפָאּפ טבַײרש (רָאי 1861 ןיא ןענישרעד) "ןשי אלמ
 רעד ןופ דָאסעי ןפא ,שִיירבעה ףא רעבַײרש רעביא טכיזרעביא רעשיטעטסע ןא זיא
 .(,160קע8 008600001ע*) ."קיטעָאּפ רענרעדָאמ

 רעד זא ,םעד ןגעװ אנרעּפאּפ עקאט טדער רושָארב רעקיזָאדרעד ןופ 52 לטַײז ןפא
 .עלָאר םוש ןַײק טינ ָאד טליּפש עכעלצונ סָאד ןוא טַײקניײש יד זיא טסנוק ןופ ךירטש-טנורג
 ןענרעּפאּפ טול זיא עכעלצונ סָאד .(ובל םישי אל ליעומה לאו יפויה -- אוה ותרטמ שארש)
 .עכַאלעמ ןופ רָאנ טסנוק ןופ טינ ךירטש-טנורג רעד

 ןוא ןליפעג ענַײז ןסיגסיוא זיולב ףראד טעָאּפ רעד זא ,אנרעּפאּפ טבַײרש 56 לטַײז ןפא
 סעּפע ןטרָאד ןאראפ זיא'ס בוא ןוא ןענַײז יז יוװ ,רוטאנ יד ןוא טלעװ יד ןרעדליש
 רע סעמכאמ ,טַײקככעלטרָאװטנאראפ םוש ןייק טעָאּפ רעד ראפרעד טינ טגָארט ,סטכעלש
 יד זיא (.ב .י רוטאנ רעד ןיא) ריא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ץלא ןוא , .רוטאנ יד טרעױליש
 טינרָאג ןוא ןבעגוצ טינרָאג וצרעד ןעק עמ .טַײקניײש ןוא טַײקמוקלופראפ ןופ סָאמ עטסכעה
 .(21 .ז ...ןקנק) ."עלעטניּפ עטסנעלק סָאד עליפא ,ןעמענּפָא

 ןעוועג רעכיג זיא רע--- םזיעטא רעטנעװקעסנָאק ןייק ןעוועג טינ ךיוא רעבָא זיא סעסרָאקיּפא סרענוװָאק (}

 .טסָיעד א

 16 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 -רעניא, ןא ןגעוו (5 .ז המרדה) טּבַײרש רע ןעוו ,ןעקסנילעּב טאמיק טריטיצ ָאנרעּפאּפ
 לע היונבה תימינפ תרקּב) יטַײקניײש ןופ סעדיוסעי יד ףא טיובעג זיא סָאװ ,קיטירק רעכעל
 ,(יפויה ידוסי

 טָא -- ןעקסנילעב אב טנשראיעג טינ ןצנאגניא טָאה ,טגָאזעג יװ ,רעבָא ַאנרעּפאּפ
 -ָאָיצוילָאװער ןכעלטפאשנדייל ןַײז ,קיטקעל איד ןַײז -- ,ןָאיראסיוו ןכעלטפאשנדייל םעד
 ןעקסנילעב אב טָאה ַאנרעּפאפ .טַײקלעִיּפיצנירּפ עקידערָאשּפמוא ןַײז ןוא טנעמארעּפמעט ןרענ
 קאז ריקנאב םעד ,ןרעבָאלטָאג ןרעװ ןלעפעג טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע ענעי ןעמונעג
 עכלעזא ןופ רענייא ןעוו .םיליקסאמ עקידסענָאדכאּפ-זאושזרוב עוויוס רעצנאג רעד ןוא
 טריזימעלָאּפ -- וװָאנהָארק רעב-עשיומ - ליקסאמ א רענייא -- סיקסנילעב רעגנעהנָא עשידִיי
 עמ זא ,טרעלקרעד ןוא (32 .מונ 1867 למרכה) םזיוויטקא ןכעלטפאשלעזעג סרענוװָאק טימ
 ,סָאד סעמכאמ ,ןסלער עַײנ ףא ןלעטש ךיז ןלָאז יז ,רעבַײרש ןופ ןרעדָאפ טינ ןעק
 ןעק ַײז וצ טענַײט ןײק ןוא ןבעל םענופ טכאזרוראפ ךָאד זיא ןבַײרש ייז סָאװ
 -כעלקריו רעד טימ ןכאמ םעלָאש, סיקסנילעּב ענעי ָאד רימ ןבָאה -ןבָאה טינ ןעמ
 גאאראפ .ןטָארטעגסױרא ףראש יוזא רעטעּפש זיא עפוג יקסנילעב רעכלעװ ןגעק ,"טַײק
 .שטנּוװעג יװ ןעװעג יקסנילעּב ןימ אזא רָאנ ,ךיז טייטשראפ ,זיא רעֹּבָא סרעבָאלטָאג
 לא ךל) ןענרעּפאפ אב ןענרעל ךיז ןרענװַאק טעצייאעג רעבָאלטָאג טָאה עקאט רעבירעד
 סָאנרעּפאּפ וצ גנוקרעמאב ןַײז ןיא טָאה םיוברעדעצ ןוא (םכחו ויכרד האר לכס ָאנרעּפאּפ
 דרוי,) ."רעבַײרש רענעסאלעג ןוא רעקיניזפיט , א זיא ָאנרעּפאפ זא ,ןבירשעג "המרדה,
 .("תוניתמּב הכלה לש הקמועל

 סע יװ ,'רענעסאלעג א, רעבַײרש "רעטאקילעד, א ןעוװעג סעמעעּב זיא ָאנרעּפאּפ
 -דיועג טָאה רע זא ,טקידלושאב ןעמ טָאה ןרענװָאק .םיוּברעדעצ טרידנעמָאקער םיא טָאה
 -ַארב עטשרע ןַײז טעמדיוװעג ָאנרעּפאּפ טָאה רעבָא ראפרעד ,ןיליירפ א רושָארב ןַײז טעמ
 .לוש רעניּבאר רענליוו ןופ רָאטקעריד ...םעד רוש

 -בעה רעד ןיא םערוטש א שעמאמ ןפורעגסיורא לכיּב ןטשרע ןַײז טימ טָאה רענוװָאק
 בָאה ךיא  :רעטרעוו יד טימ ךוב ןטשרע ןַײז טקידנעראפ ַאנרעּפאּפ -- רוטארעטיל רעשייייר
 ןַײז לָאז ..עטנרעלעג עשידִיי ןופ ןטסנעלק םעד עליפא ןקידיײלאּב ,עלילָאכ ,עיידעב טינ
 .(לארשי לע םולשו) "ןדיי אב םעלָאש

 םענַײז ןיא ."טַײקטאקילעד, אזא ןופ זַײרּפ םעד טסּוװעג טוג ץנאג טָאה ָאנרעּפאּפ
 ,"טַײקטאקילעד , רעקיזָאדרעד טָא טימ גלָאפרעד ןַײז רע טרעלקרעד ןרענווָאק וצ ווירב א
 ;ןרענװָאק טבַײרש רע ."ןָאט , ןטימ

 ןייק ָאטשינ ןענַײז עדייב זדנוא ןשיוװצ ,ָאי .לזאמ ןיא טינ ךיז טלדנאה'ס,
 יד טמיטשאב ןָאט רעד ןוא ,ןָאט רעזדנוא זיא ןדיישראפ רעּבַא ,סעיידעקולעכ עפיט
 : .(132 .ז 1909 ןמזה דה) ..."קיזומ
 :רעוואכ-טַײצ "ןטאקילעד, ןוא ןכעלקילג ןַײז טרעפטנעעג רענװַאק טָאה םעד ףא

 רעד זיא זדנוא וצ גנויצאב רענעדיישראפ רעד ןופ עביס יד זא ,טסגָאז וד,
 ןענַײז רימ ..סעמע רעצנאג רעד טינ רעבָא ,סעמע לקיטש א זױלב זיא סָאד ,ןָאט
 ןיוש .ןעגנובערטש ערעזדנוא טױל ַײס ,רעטקאראכ רעזדנוא טול ַײס ,ענעדיישראפ
 ןוא םידימלאט סעקסנילעב ןופ םענייא ןעעזעג ריד ןיא ךיא בָיה "ןקנק, ןַײד ןיא
 טסיזמוא טיִנ ןוא "המרדה, ןַײד ןיא עטיש-יקסנילעב יד טעליוב טרעװ רערעמ ךָאנ
 ראפ סָאװ ,טסייו רעװ) ..."יקסנילעב רעשידִיי רעד, ןבעגעג ןעמָאנ א ריד ןעמ טָאה
 רעשידִיי רעד --עריומ בָאה'כ ,םורא ןרָאי ךאסא ןיא ןבעג רימ ןעמ טעװ ןעמָאנ א
 -אעדיא ןא וטסיב רע יװ ,טסנוק םעשעל טסנוק ןיא וטסּביולג יקסנילעב יװ .(ןָאמָאה
 ענייש עדעי טסרעדנּוװאב ןוא סעלַײּפסיה וטסּפאכ יקסנילעב יו .,טסימיטּפָא ןוא טסיל
 וװעראסיּפ יװ טיירג ןיב ךיא ןוא ,ןעמארג עקידנעגנילק ןוא סעצילעמ עריא טימ דיל
 ןַײד ןופ רעדיל יד ךיוא ןוא רעדיל סװָאטנָאמרעל ןוא סניקשוּפ רעטנזיוט ןבעגּפָא
 -לעפ ןקיטסימאב ןגעוו ,לשָאמעל ,לקיטרא ןכעלצונ רעבָא ןטעשָאּפ ןייא ראפ -- ל"כימ
 ,(132 .ז 1909 ןמזה דה) "רעד

 יװ ,ןעגנילקּפַא טפראדאב סעמעעב טָאה סָאד ,רעדלעפ ןקיטסימאב ...ןוא טסנוק
 . ' .ךעלסעבעלאב עשיליקסַאמ ךַאסא ןופ ןרעיוא יד ןיא גנורעטסעלטָאג א

 טימ רוטארעטיל ןטַײבראפ ןופ גנוזָאל ןקיזָאדמעד טָא ןיא זא ,טוג ץנאג ןסייוו רימ
 ןסייו רימ .עמזוג עמערטסקע עשפיה א ןגעלעג זיא גנוקיטסימאב-רעדלעפ ןגעוו ןעלקיטרא
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 ןעוועג טינ זיא -- רעקיטירק-רוטארעטיל ןלופטנעלאט רעיז םעד -- ןרענװָאק זא ,ליוו ץנאג
 טַײקידסעכָאלעצ עקיטכעמ א ראפ סָאװ רעבָא ,"םרָאפ רענייש ראפ דנאטשראפ, רעד דמערפ
 ןופ עוויווס א ןיא "רעדלעפ ןקיטסימאב, ןופ גנוזָאל א ןקורסיורא םעד טָא ןיא טגיל סע
 !ײ"ןטעטסע, רעקוועלירסאק ןוא רעקאנק-עצילעמ ,םינָאדכאּפ עקידלסעּבעלאב

 דָארג ןענָאמרעד םיא ןלָאז רימ ,טנידראפ שערייפעב טָאה "וועראסיּפ רעשידִיי רעד
 ןגעק ,שידִיי ןופ םזישיטעפ ןגעק ,םזיטעטסע ןקידלסעבעלאּב ןגעק ףמאק רעד ןעוו ,טציא
 לָאמא רעדיוו זיא םזילאנָאיצאנ ןוא םזיטאוורעסנָאק ןשידִיי םעד ןגעק ,קנאדעג ןופ סענָאדכאּפ
 רערעטײרּב א ,רערעקיטכעמ א ךאסא ןוא רעַײנ א ףא ןרָאװעג ןביוהעגפוא
 ,ןטנעגילעטניא עלאקידאר ,עכעלרעגריבניילק לפַײה א ךרוד טינ ,עזאב רעלאיצָאס
 ןרענָאיצװלָאװער ןכרוד -- ,טַײהשטנעמ רענרעדָאמ רעד ןופ סאלק ןוויסערגָארּפ ןכרוד רָאנ
 .סאלק-רעטעּברא

 ,1930 טראמ ,עװקסָאמ
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 יקצידוקס .ז.

 -ָאלטָאג ןופ ןעגנוטעברארעביא-קלָאפ ןגעוו
 רעדיל סרעב

 -אב ןאראפ ןענַײז גנופאש-קלָאפ רעד ןוא רוטארעטיל רעשירעלטסניק רעד ןשיװצ
 רעקידנעטשאב רעד ןיא סיוא ךיז ןקירד ןעגנויצאב עקיזָאדיד .ןעגנויצאבנשיווצ עטמיטש
 .טרעקראפ ןוא גנופאש-קלָאפ רעד ףא רוטארעטיל רעשירעלטסניק רעד ןופ גנוקריוופוא

 טקעריד זיא ,טלייצרעד ןוא טגניז "קלָאפ, סָאד סָאװ ,ץלא טינ זא ,טסּוװאב זיא'ס
 .ךעלטרעוו-קלָאפ ערעזדנוא ןשיווצ .ןרָאװעג ןפאשאב ןפיוא "ןוויטקעלָאק, א ףא "קלָאפ, ןופ
 ערָאמעג ,ךאנאט ןופ ןעמאטש סָאװ ,עכלעזא ךֹאסא ןאראפ ןענַײז ,לשַאמעל ,סעדנעגעל ןוא
 ,וָאר ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד קלָאפ ןיא ןעמוקעג ןענַײז ייז .םירָאפס ענעדיישראפ ןוא
 ןאראפ ךיוא ןענַײז קלָאפ ןיא רעדיל עטסטיירּפשראפ יד ןשיוצ .ווװ .א .א דיגאמ ,ןדמאל
 ןאראפ .עָאּפשאה רעשירארעטיל רעטקעריד א רעטנוא ןענאטשנא ןענַײז סָאװ ,עניוזא ליפ
 ןענַײז ןעגנופאש עכעלמיטסקלָאפ טשרעמיולק ןעוו ,ךעלטנייוועג טניימ עמ יװ ,ןלאפ רעמ ךאסא
 עטעבראעגרעּביא קיניײװ רעדָא טינ רָאג ,"ןעגנויײלטנא, עטעשַאּפ יװ ,רעמ טינ ןסעמערעדניא
 עקינײא .ןטסקעט (עטקורדעג טינ לָאמטּפָא ןואְו עטקורדעג ,עשירארעטיל-לעודיווידניא ןופ
 -מאז - רעדילקלָאפ יד ןיא עליפא רָאנ ,ךעלדנימ זיולב טינ רימ ןפערט ןימ ןטצעל ןופ רעדיל
 ןעגנוקרעמאב יד ןיא ןוא עדערָאפ רעד ןיא יקסמָאטסַאב .ש ןָא טזַײװ ,לשַאמעל ,יוזא .ןעגנו;
 לכימ עטייווצ יד ,סעקסנא ענייא ,רעדיק ייווצ ףא ילאווק םאב, גנולמאז-רעדילקלָאפ ןַײז וצ
 -עיזנעצער ןַײז ןיא ןאהאק .ל .י .גנולמאז ןַײז ןיא ןלאפעגנַײרא קילעפוצ ןענַײז סָאװ ,סנָאדרָאג
 לייט רעסיורג א זא ,טבַײרש (:"טַײהַײרּפ ןוא טעברא, גנולמאז סנאמהעל .ש ןגעוו לקיטרא
 -טנא קלָאפ ןיא , טינ ןענַײז, גנולמאז רעקיזָאדרעד ןופ רעדיל יד ןיא סעיידיא ןוא ןוװיטָאמ
 ,רוטארעטיל ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד ןסיורד ןופ טכארבעגנַײרא טעשָאּפ רָאנ ,"ןענַאטש
 יײברעד טזַײװ ערעדנא ןשיװצ ."רעכאמ-רעדיל עטנאקאבמוא ןוא סרָאטאטינא-רעטעּברא ךרוד
 -רעביא ןא רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,גנולמאז סנאמהעל ןופ 43 .נ דיל םעד ףא ןָא ןאהאק
 -מאז סעקראמ-גרובזניג ןגעוו .טיוט סעדנאוועל ףא עיגעלע סרעזנוצ םוקָאילע ןופ גנוטעברא
 ךאסא קעראמ-גרובזניג ןופ רעדיל עקיזָאדיד ןשיװצ ןאראפ, :םעכיילא-םעלָאש טבַײרש גנול
 ףא ןסייו רימ סָאװ עכלעזא ןוא ,גנאל טינ ראג ןרָאװעג ןפאשאב ןענַײז סָאװ ,עכלעזא
 ,ליּפשַײב םוצ ."עקיטנַײה, יד ןופ רערעדנא ןא רעדָא ןדאפדלָאג טכאמעג טָאה סָאד זא ,סיוועג
 ;73 .ז ,82 .נ קעראמ-גרובזניג אב דיל סָאד טמענ

 ,רענייש ןַײמ ,טסיירט ןַײמ ,דניק ןַײמ ,ףָאלש,
 !וינענוז ןַײמ ,ףָאלש
 ,רענייא שידאק ןַײמ ,ןיורק ןַײמ ,ףָאלש
 ...ויל-ויל עקנילויל

 ,ריא טסייו .םעכיילא-םעלָאש ?דיל ןקיזָאד םענופ רעסאפראפ רעד זיא רעװ ,ריא טסייװ
 לוק, םעניא סעדָא ןיא רָאי ןט-1892 ןיא ?ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ןוא ןפאשאּב זיא'ס ןעוו
 (2 "רשבמ

 .142 .ז ,ךוב-יודנאל *דילסקלָאּפ ןוא גנאזעגסקלָאפ , ןאהאק .ל ,י (1
 "רָאכסָאװ, םענופ לעגנע 'ה םוצ ווירב א. 24 .מונ ,1901 "דוי רעד, (6
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 יוזא ןעמונעגפוא טינ לייטנטסרעמ "עקיטנַײה, יד ןופ רעדיל יד רעּבָא טָאה קלָאפ סָאד
 -ּוארג סָאװ ,טָאדקענא רעד טארפ םעד ןיא זיא שיטסירעטקאראכ .ןעייג ןוא ןעייטש ייז יו
 .ןעמָאנ סעקסנא ןיא טלייצרעד דראּב

 טכארבעג ןיהא ןעמ טָאה ,עמרוט רעקסבעטיוו ןיא טריטסערא ןסעזעג זיא יקסנא ןעו +
 ןעגנוזעג ךיוא רעדיל ערעדנא ןשיװצ טָאה סָאװ ,לגנִיי א ,טנאטסערא םעַײנ א ןריפ וצ

 ריא.--:טרעפטנעעג לגנִיי סָאד טָאה ,טכאמעג םאזקרעמפוא ףורעד םיא טָאה יקסנא ןעוו
 -רעוו ערעַײא .סע גניז ךיא יװ ,ןעגניז סע ףראד עמ !ןוויימ ןייק טינ טַײז ריא ,טינ טסייוו
 ,"!םאט ןייק טשינ ןבָאה רעט

 םענופ עַיצקאדער רעד ןיא "עּוװש , יד טָאה ,ןיילא יקסנא טריטנאטסנָאק סע יװ ןוא
 : ,(1 סעמיוקעמ ענעי ןיא ןגָארטעגמורא גנאל ךיז לגנִיי ןקיזָאד

 טימ ןפָארטעג טָאה ,'עּוװש, סעקסנא טימ לאפ םעד ןיא ןעשעג זיא סָאװ ,סָאד
 רעד .קלָאפ ןיא ןעגנוזעג יז טָאה עמ סָאװ ,רעבַײרש עשידִיי ןופ רעדיל ?ייט ןסיורג א
 ,טשרעדנאעגרעביא ןוא טמערופעגרעביא ןפיוא ןַײז ףא לָאמטּפָא יז טָאה רעגניז רעמינָאנא
 -ענרעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנאגעג זיא גנוטכידרעביא ןוא גנושרעדנארעביא עקזָאדיד
 ךעסונ םעד וצ רעטכיד םענופ דיל עשירארעטיל טרָאפ ןוא עכעלמיטסקלָאפ סָאד ןרעטנע
 .דיל-קלַאפ ןופ רעגייטש ןוא

 ןיא ןַײרא רעגניז רעד טגָארט ןעגנורעדנע עלעמרָאפ עכעלרעסיוא רָאנ טינ רעבָא
 ןא רָאג רעגניזןסאמ םאב לָאמטפָא טגירק דיל עשירארעטיל סָאד .ןטסקעט עשירארעטיל
 -לעזעג יד טינרָאג םיא אב סיוא טליפ ,רעבַײרש םאב טאהעג טָאה סָאד יװ ,ןעניז רעדנא
 טנאסערעטניא .רעבַײרש רעד םעד ראפ טקרעמעגנַא טָאהס עכלעװ ,עִיצקנופ עכעלטפאש
 ןסאמ-רעטעברא עשידִיי יד סָאװ ,ןעגנורעדנע עקידנטַײדאב ליפ רעבָא עניילק יד .ב .צ זיא-

 :סנעזייר טָאטשנָא ."ןטניוו עזייב טעילוה ,טעילוה, דיל סנעזייר .א ןיא ןגָאוטעגנַײרא ןבָאה
 טשינ, :ןעגנוזעג טרָאד ןעמ טָאה "...טַײװ ךָאנ זיא רעמוז ,רעטניוו רעד ןרעיוד טעװ גנא 2,
 (2"!טַײװ טשינ זיא רעמוז ,רעטניוװ רעד ןרעיוד טעװ גנאל

 טעװ סע .ויטקערָאק ןשיגָאלָאעדיא ןטנאסערעטניא ןא ,ָאזלַא ,ָאד ןבָאה רימ
 ןעיצוצ ןזומ ןטסקעט עשירארעטיל ןופ ןעגנוטעברארעּביא-קלַאפ יד זא ,ןַײז רַאלק ןיוש טציא
 -נע יד ןופ גנושרָאֿפסױא ןוא גנוריּפשכַאנ יד לַײװ .טסירָאלקלָאפ ןופ טַײקמאזקרעמפוא יד
 םוצ ןעגנערּב זדנוא ןעק ,ןטסקעט עשירארעטיל ןיא ןַײרא ןגָארט ןסאמ יד סָאװ ,ןעגנורעד
 | ,ליטס-רָאלקלָאפ ןופ ןטַײקכעלמיטנגיײא עסיוועג ןייטשראפ

 ןוא רוטארעטיל רעשירעלטסניק רעד ןשיװצ ןעגנולצאבנשיוצ יד ןופ םעלבָארּפ יד
 -ָאדיד .קיטסירָאלקלָאפ רעד ןיא טרָא טמיטשאב א טציַא ןיוש טמענראפ גנופאשקלָאפ רעד
 סרוק ןַײז ןיא יקסנארעּפס .מ טלדנאהאב עריא ןלאטעד ענעדיישראפ ןיא םעלבָארּפ עקיז
 רעד, ןגעו עגארפ יד לעיצעּפס .(1917 עװקסָאמ) וו ץס084248 ץס182ח 0,1086080018"
 ןַײז ןיא יקסָאלעסעװ .לא טריראב רעכעלדנומ רעד ףא קיריל-ךוּב רעד ןופ גנוקריוופוא
 טלדנאהאב עגארפ עקיבלעזיד .(1903 גרוברעטעּפ= ,1 חעטעאה 249/11/ 86427
 ועקועשצ קוס8ח 821260604100 , לקיטרא ןַײז ןיא ןָארטסיב טסירָאלקלָאפ ךרעשילוּפ רעד
 : = "יא קס621/ 144064}

 רעד ןופ רעדיל עשיטָארע עקינייא יװ ,ןָארטסיּב טזַײװאב לקיטרא ןקיזָאדמעד ןיא
 ןטרָאד ןבעל ןוא ליומ-קלָאפ ןיא רעבירא ןענַײז .ה .י וט-18--17 ןיא רוטארעטיל רעשיטכאילש
 טלדנאהאב סנטצעל טָאה קיטסירָאלקלָאפ רעשישטַײד רעד ןיא .גָאט ןקיטנַײה זיב זַײװלײט

 ץזוזמוזזעס (36/06ת-, ְךֹוּב ןַײז ןיא ןאמּואנ .ה ,ָאד זדנוא טריסערעטניא סָאװ ,םעלבָארּפ יד !
 רעכלעוו טול ,עירָאעט ןַײז ןאמּואנ טלקיװטנא ךוּב ןקיזָאדמעד ןיא .*801121194141
 ןפאש ןשירעלטסניק ןוא ןשירארעט'ל ןופ ןטנעמעלע םינימ ענעדיישראפ זא ,סיוא טמוק'ס
 . ,רע טלאה ,לשָאמעל ,יוזא .גנופאש-קלָאפ רעד ןיא ּפָארא ןעקניז ןוא ןרירענעגעד ,ןרידארגעד
 סנאמָאר רעטרירענעגעד ןוא רעטרידארגעד רעד זיא סָאד .ה .י ןט-20 ןופ דיל-קלָאפ סָאד זא
 -רעביא יד זיא סָאד .ה .י ןט-15 ןוא 14 ןיפ דילקלָאפ סָאד -- .ה .י ןט-19 בייהנָא ןוא ןט-18 ןופ
 טלקיוװטנא ןעקנאדעג עקיבלעזיד .(!.ה .י ןט-13 ןט-12 ןיא עיזעָאּפ רעשירעטיר ןופ גנוטכיד

 229-228 .ז 1928 עשראוו "ןבעל רעדנא ןא , דראבוארג .ּפ (1
 230 .ז דראבוארג (2
 ן.ג0/ (0ז2ג0 קס1561620 10608ז2ץ5(ש 610010010206080 ש6 {,(שסש16, {סזג 101 זסא 1924 (*
 אץגס-, ןיא "ס0מקסאסט8} (שסחמאתסקס1װא8 8 {סקאהעו , שאילע .נ ןופ לקיטרא םעד עז (+

 168 .ז 111--11 ,,2660161481/1 60088/0
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 וא ,טלאה ץערעּפ .(ו 'סהס8ס 0 חסחאצ 11002086, ןגעװ לקיטרא ןַײז ןיא ץערעּפ .ּװ
 ענַײז רעביא קידנעטש טמענ ,שירעכאמכָאנ קידנעטש זיא ןפאש-קלָאפ ענעפורעג יוזא סָאד
 רעשרָאפ רעשיטסיסקראמ רעד .ןטכיש-רוטלוק עקידנשרעה ערעכעה יד אב ןטנעמעלע-גנופאש
 ןגעו עירָאעט רעקידלטיב רעזאושזרוב רעד טָא ףא ןיײגנַײא טינ ןפיוא םושעב ,רָאלק ,טעוװ
 זיב ןגעקאד םיא טעװ סע .גנופאש-קלָאפ רעד ןיא "טַײקשירעכאמכָאנ, ןוא "עיצאדארגעד,
 ,וצ סע טיג סָאװ ןוא ּפָא סע טפראוו סָאװ ,"קלָאפ, סָאד ןָא טמענ סָאװ ןריסערעטניא רָאג
 .וצ טעטכיד

 -רעד רעביא ןטעברא גָאט ןקיטנַײה זיב ךָאנ ןלעפ קיטסירָאלקלָאפ רעשידִיי רעד ןיא
 ,לקיטרא-עיזנעצער ןטריטיצ ןביוא סנאהאק .ל .י ןענעכער טינ בוא ,םעלבָארּפ רעקיזָאד
 ןלעװ סָאװ ,קיטסירָאלקלָאפ רעשידיי רעד ןופ ןטעברא יד ןיא .זַײװלײט יז טריראב סָאװ
 יד ןטכארטאב סָאד ןעמענראפ ןפראד טרָא רעדנוזאב א טעװ ,עגארפ עקיזָאדיד זעלדנאהאּב
 יד .רעבַײרש-עלָאקסאה יד ןבירשעג ןבָאה סע סָאװ ,רעדיל ןופ ןעגנוטעברארעכיא-קלָאפ
 -ַארּב לרעב ,ןָאדרָאג .ל .י ,ןָאדרָאג .מ ,ןדאפדלָאג) רעבַײרש עּפורג רעקיזָאדרעד ןופ רעדיל
 יד ןיא ןעוועג טיירּפשראפ טיירב ,טסּוװאב יװ ,ןענַײז (.װ .א .א רעשזראבז לוולעי: ,רעד
 ןופ טּפירקסונאמ ןיא רעדָא ךעלדנומ ןעגנאגעגמורא ןענַײז ייז .ןטכיש קלָאפ עטשרעטנוא '

 .ןזרעפ ערעייז קידנטַײב לָאמטפָא ,ןרעדנא םוצ זיב דנאלסור קע ןייא ןופ ,טָאטש וצ טָאטש
 ערעטלע עּפורג רעקיזָאדרעד וצ ךיוא טרעהעג (1899--1811) רעבָאלטָאג רעב-סָארוװא

 .ןסאמ ערעטיירב יד ןיא ןעוועג טנאקאב טיירב ןענַײז'ס רעדיל סנעמעוו ,רעבַײרש עשידִיי
 ןמ שי, :רעדיל עשידִיי סרעבָאלטָאג ןגעוו ןבירשעג ןרעקלדנאמ .ש ר'ד טָאה רָאי 1886 ןיא
 יד ,(2"םהל םידחוימה םינוגנב םתוא ווישי רשֲא ,ןומהה יפב םימיקו םייח הלאה םירישה
 ןעװעג זיא רע, זא ,םיא ןגעו רעבַיא זדנוא ןביג קרעװ סרעבָאלטָאג ןופ סרעבעגסיורא
 ,ןטסיטרא ךעלקיטש עוועטעב ןענַײז עכלעוו ,םינָאזאכ עסיורג ןופ טמאטשעג טָאה ,ןגאנעמ א

 רע זיא וצרעד ;סעידָאלעמ ןכאמ וצ ןילא גנוּבאגאב ןוא עמיטש ענַײּפ א טאהעג טָאה -
 ןיילא רעדיל ענַײז ןופ ָאר סָאז רע טגעלפ ,רעכאמ-ןטעלּפוק א ,רעבַײרש-ןזרעפ א ןעוועג
 -ינב ענַײז יו .רעדיל ענַײז בילוצ ןגירקעג רע טָאה טעטיראילוּפָאּפ עטסערג יד, ".ןעגניז
 -נוזעג טינ רעדיל ענַײז טָאה עמ ּוו ,זיוה שידִיי ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא ,רעּביא ןביג רָאד
 טעטש רענילָאװ רעביא ןעגנאגעגמוא רעדיל ענַײז ןענַײז דנאנאכרוד ןרָאי רעקילדנעצ ...ןעג
 .(3 "ךעלטעטש ןוא

 .עסיורג ץנאג א ןעװעג רעדיל סרעבָאלטָאג ןופ טַײקרעלוּפָאּפ יד זיא ,ןעעז רימ יװ
 -נופאש ענַײז ראפ ןענעכעראפ ןלָאז רָאד-יינב סרעבָאלטָאג זא ,ןפערט טנעקעג טָאה'ס ,סעמע
 ןעװ ,ןרָאי ענעי ןיא .טרעהעגנָא טינ םיא ןסעמערעדניא ןבָאה עכלעװ ,רעדיל עניוזא ןעג
 טָאה ,טנאה וצ טנאה ןופ ןטפירקסונאמ ןיא רעדָא ,ךעלדנומ ןעגנאגעגמוא ןענַײז רעדיל
 -עג טנעקעג גנירג טָאה סניוזא ןוא ,ןעוװעג דיפקאמ יוזא טינ ןעמָאנ סרעבַײרש ןפא ןעמ
 ,רעניװ ָאעל טלײײצעד עס יװ .עפוג ןרעבָאלטָאג טימ ןפָארטעג ,לשָאמעל ,טָאה סָאד .ןעש
 עטיירּפשראפ עטנאקאב ץוט א ןפורעגנַא ןעמָאנ סרעטָאפ ןיא רעטכָאט סרעבָאלטָאג םיא טָאה
 יונעג ךאז עקיזָאדיד טָאה רעניװ ןעוו רעבָא .רעטָעּפ ריא וצ עקירעהעגנָא סלא ,רעדיל
 וצ ןרעהעג ,רעניא ץוכ ,רעדיל עלא עקיזָאדיד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ,טשרָאפעגסיוא
 ,(! רעבַײרש ערעדנא

 ,טקאפ םעד רָאנ טינ ןקיטעטשאב ,ןעגנערב ָאד ןלעוו רימ עכלעװו ,ןלאירעטאמ יד
 ץוכ ךָאנ ןזַײװ ייז ,טיירּפשראפ ןוא רעלוּפָאּפ ןעװעג לָאמא ןענַײז רעדיל סרעבָאלטָאג זא
 ךָאנ רָאי קיסַײרד ,טציא ךָאנ ךיז טָאה רעדיל סרעבָאלטָאג ןופ טַײקרעלוּפָאּפ יד זא ,םעד
 -רעביא ןוא ןעמונעגפוא טָאה קלָאפ סָאד יו ךיוא רעבָא ןזַײװ ייז .טרענימעג טינ ,טיוט ןַײז
 ןריציפיטנעדיא ןענָאק ןוא רעטַײװ ץלא ןעניפעג רימ .רעדיל סרעבָאלטָאג טשרעדנאעג
 -ָאלטָאנ יו -- רעדיל-קלָאפ סלא רעלמאזרָאלקלָאפ ןופ טנכייצראפ ןענַײז סָאװ ,רעדיל ייר א
 בָאה ךיא סָאװ ,סעיצאקיפיטנעדיא עכלעזא ייר א ןעגנערב ַאד לעװ ךיא .ןעגנופאש סרעב
 טינ ןעגנוזעג ןעמ טָאה רעדיל סרעּבָאלטָאג זא ,ןזַײװאב ,וועגא ,ןלעװ ייז .ןענופעגסיורא
 ןוא רעקסנימ ןיא ,עטיל רעד ןיא עליפא רָאנ ,"ךעלטעטש ןוא טעטש רענילָאװ , ןיא רָאנ
 רימ ןעניפעג 14 .ז "קרעוו עשידִיי, סרעבָאלטַאג .ב .א ןיא .עינועבוג רעקסבעטַיװ ןיא

 (1922 גרוברעטעפ) ,ֿפ6ז(טװו 81010010910ס000* ט 4ססזט .3. /{ 2122628 ןיא טקורדעג ()
 439 .ז 1886 ?ףיסאה , (2
 16 ,1927 ןיקצעלק .ב ןופָאגאלראפ רענליוו ,קרעװ עשידִיי ,רעּבָאלטָאג .ב .א (6
 76 .ז רעניװ ָאעל (4
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 טָאה עמ סָאװ ,עלעגייפ-רעמוז סָאד {ו ."עלעגייפ-רעמוז סָאד , דיל שירָאגעלא ןא סרעּבָאלטָאג
 ,"טגָאיראפ ,ןסיוטשראפ עקירעביא יד ןופ טגָאלק סע ןוא "ןריױשעגּפָא ךעלעגילפ יד, ּפיא
 ןקיזָאדמעד וצ .ןיילא רעבָאלטָאג דיל ןופ ףָאס ןיא טגָאז סע יװ ,קלָאפ עשידִיי סָאד זיא סָאד
 רעװָאקרעצ-.ב ,עשטשאראט ןיא ןדימשרעּפוק ןופ ןבירשראפ ,טנאיראוו-קלָאפ א רימ ןעגנערב דיל
 ןרעסערג א רָאפ ךיז טימ טלעטש טנאיראוו-קלָאפ רעקיזָאדרעד .(6 רָאי 1927 ןיא ןַײרק
 ןעגנערב טסקעט-רעּבָאלטָאג םענופ ָאד רימ ןלעװ רעבירעד .דיל סרעבָאלטַאג ןופ טנעמגארפ
 ןעגנערב .טנאלראוו-קלָאפ םעד ןיא ןזרעפ עלעלאראפ ןבָאה רימ ןכלעוו וצ ,לייט םעד רָאנ
 םעד ןופ סעפָארטס יד .קירעביא ראפ רימ ןטלאה ןצנאגניא טסקעט סרעבָאלטַאג ָאד
 יד ןטיבעג זיא רעבירעד ,טסקעט-רענָאלטָאג םוצ לעלאראּפ ָאד רימ ןעגנערב טנאיראוו-קלָאפ

 ןכעלריטאנ םעד ןלעטשפוא .לעלאראפ-קלָאפ רעד ןיא סעּפָארטס יד ןופ גנונעדרַא עכעלריטאנ .
 .ןָא ןביג רימ סָאװ ,סעפַארטס יד ןופ ןרעמונ יד טל ןעמ ןָאק דיל ןופ ןעזסיוא

 טנאַיראוװ-קלָאפ טסקעט-רעבָאלטָאג

 ןָא ,ךעלעגייפ ,רימ ריא טקוק סָאװ, (1 ,ךעלעגייפ ריא ,ןָא רימ ריא טקוק סָאװ,
 ?ןָאט טינ ריר ןייק ךיז ןָאק ךיא סָאװ ,ךעלעגייא עכעליירפ ערעַײא טימ
 ,ןרַאװעג רימ סָאד זיא ןפיטש ןופ ,ריר א טינ ;ךימ וט ךיא סָאװ
 .ןרױשעגּפָא ךעלעגילפ ענַײמ -- ןריורפעג יוװ ָאד ייטש ןוא

, 

 רימ ןבָאה ךעלעגנִיי יד
 .ןרױשעגּפָא ךעלעגילפ יד

 ,טילפ עלעגייפ א יװ ,עז ךיא (4 ,ןעילב ךעלעמייב יד עז ךיא
 ,טילב עלעמיוב א יװ ,עז ךיא ,ןעִילפ ךעלעגייפ יד עז ךיא
 .,ןגוא ענַײמ טימ סָאד עז ךיא = . ןַײש םעד ןוז רעד ןופ עז ךיא
 ,ןגיולפעג ןרעג ךיוא טלָאװ ךיא :ןגיולפעג ןרעג ךיוא טלָאװ ןוא
 ןַײז וצ לגילפ ןָא רעדייא
 .ןגיוא ןָא רָאג רעסעב ןיוש

 יירפ ןעװעג לָאמא ךיוא ןיב ךיא (2 לָאמא ךיוא ןיב ךיא
 ,(ו ײמ עלעזערג א ןפאכ וצ ,םורא ןגיולפעג
 ,טקעמשעג ךיא בָאה עלעזערג סָאד ,לָאט ןוא גראב ףא
 .טקעלעגּפָא ךיא כָאה יוט םעד ,םוטעמוא ןוא
 ,עלעזערג א ּוװ
 ,עלעזייר א וו
 טקעמשעג ךיא בָאה
 ,טקעלענּפָא ןוא
 ,ןענופעג סעכאנ ןענירעד בָאה ןוא
 טאהעג סעכאנ םעד לָאמא ךיוא בָאה'כ 6 ןייטש ךייא ךיא זומ טנַײה
 ,טאלב א ליומ ןיא ןגָארט וצ ,ןעזוצ ןוא
 עז וצ טבעלרעד ךיא בָאה טנַײה ,ןבעל עלא יו
 .ןיילא ןעִילפ ךעלעגייפ יד יו "...ןבעוװש ןוא ןעֶילּפ

 רעִירפ רימ ןקרעמאּב "עלעגייפ-רעמוז סָאד , ןופ טנאיראוו-קלָאפ םעד ןטכארטאב םאב
 סרעבָאלטָאג ןיא יו ,יוזא טקנוּפ טכארבעג טינ םִיא ןיא זיא זרעפ ןייא ןייק זא ,ץלא ראפ
 ,קלָאפ ןיא טבעל דיל עקיזָאדיד סָאװ ,ןרָאי עגנאל יד ראפ -- ךעלריטאנ זיא סָאד .טסקעט
 .ןרעװ טרעדנעעג טינ טנעקעג טינ יז טָאה

 יד .לאניגירָא-רעּבָאלטָאג רעד יװ ,רעטסערּפעג ,רעצריק זיא טנא;ראוו-קלָאפ רעד
 -קלָאפ ןיא ןרעװ טסקעט-רעבָאלטָאג םעד ןופ סעפָארטס עקיזרעפסקעז ייוצ עטשרע

 -בעה ןיא ךיוא ןרעבָאלטָאג אב ןאראפ .י 1864 ןדאפ 11 .נ "רשבמ לוק , ןיא טכעלטנפעראפ טשרע וצ (
 220 .ז "לאללהמ יריש לכ, שיײר

 'רעשירַיי ראפ טוטיטסניא רעװעַיק םאב עיצקעס רעשיפארגָאנטע רעד ןופ ןלאירעטאמ יד ןיא ךיז טניפעג (2
 .רוטלוק

 .ס4קס8פ -- ַײמ (+
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 קלָאפ ןיא זא ,ןקרעמוצנָא ָאד זיא טנאסערעטניא .עקיזרעפ-ריפ ןיא ןבעגעגרעביא טנאיראוו
 רעטקאראכ רעלאנָאיצאנ רעד ןרָאװעג ןסעגראפ ןוא ןעגנאגעג ןריולראפ ןצנאגניא ןיוש זיא
 ןַײז ןיא דימשרעּפוק 'כ רעד וצ טיג סע יװ .סרעבָאלטָאג דיל ןשירָאגעלא םעד טָא ןופ
 יד ןיא דיִל סָאד ןעמ טגניז ,ןבירשראפ טָאה רע סָאװ ,טנאיראוו.קלָאפ םוצ גנוקרעמאב
 -טָאג .רָאי 1905 ןכָאנ ןופ וויטָאמ-רעטעברא ןא ראפ סָאד טלאה עמ ןוא ןזַײרק-רעטעברא
 סע סָאװ ,עיצקנופ יד טינרָאג טליפעגסיוא לאפ םעד ןיא טָאה ,ןעעז רימ יו ,דיל סרעבָאל
 .רעבַײרש רעד ריא ראפ טקרעמעגנָא טָאה

 ןופ גנוצעזרעביא ןא ענַײז רימ ןעניפעג "ךוטקעד רעד, עִידעמָאק סרעבָאלטָאג ןיא
 וצ ןעגנערב רימ סָאװ ,טנאלראוו קלָאפ םעד .(: "עכאב םא גנילגנִיי רעד , דיל סרעליש
 -ילָאװ ,וװָאכינרעשט) ןעקסנאילָאּפש .מ אב דימשרעּפוק 'כ ןּבירשראפ טָאה ,דיל רעקיזָאדרעד
 .(6 רָאי 1928 ןיא (זַײרק רענ

 לעלאראּפ רימ ןביג ,דיל רעקידרעירפ רעד ןיא יװ ,טנאיראוו-קלָאפ ןיא סעּפָארטס יד
 .טסקעט-רעבָאלטָאג םוצ

 טנאיראװ-קלָאפ טסקעט-רעבָאלטָאג

 ,לדיימ א טציז רעסאוו םורא ( ,לגנִיי א טציז לאווק רעד אּב
 ,ץנארק א ןעמולּב ןופ סיוא ךיז טכעלפ יז ,לצנערק א ךיז סעקצאצ ןופ טכעלפ
 יד -- רעסאוו רעד ףא טקוק יז רעבָא ,רעסאוו ןפא ןעמיווש ,יז טעז רע
 ,ןעמיווש ןרעסאוו : ,.לצנעט רעייז ןצנאט סעלאווכ יד

 .ץנאט א ןצנאט סעלאווכ יד יװ יוזא

 -קעווא געט ןוא ןרָאי ענַײמ ןענַײז יוזא (2 ,ןרָאי ענַײמ ןעילפ יוזא
 ,ןעגנאגעג :דניוושעג יוזא רעסאוו סָאד יװ
 ,טמיוושעג טָאה רעסאוו סָאד יװ יוזא ,טעלאיווראפ טרעוו לצנערק סָאד יו
 -ָאּפ ךיז טרעװ לצנערק סָאד יװ יוזא .טנוזעג ןַײמ טעלאיוו יוזא

 ,טעלאיוו
 טנוזעג עצנאג סָאד רימ ןיא ךיז זיא יוזא

 ןַײמ ךימ טיצ עס ,ךימ טיצ עס רעבָא (4 רעיורט ךיא סָאװראפ ,טינ ךימ טגערפ

 ,ץראה ,טַײצ רעגנוי רעטסעּב ןיא
 .ריד ךָאנ סיוא ייג ךיא רָאנ ,שטנעמ רעדעי ךיז טיירפ סע ןעוו
 ,ךיד בָאה ךיא ביל יװ ,וטסלָאז ןסיוו .טַײל עלא ןפָאה סע ןעוו

 ,רימ וצ ןעמוקעג וטסלָאװ

 ןעגנאגעג עדייב רימ ןענַײז ןריצאּפש (5 ךיז ןעיירפ ןשטנעמ עלא ןעוו
 .....זָארג םענירג םעד ףא ,םירוּפ ןיא ןוא עריוט סעכמיס ןיא
 טי אי = 2 אט ער טא ןצראה ןיא טקעוװרעד רימ ןרעוו

 עי יו. טאול יש יא נ  ,הצ  צש .םירוסעי ערעטיב ענַײמ

 א 1 יד טימ טנעה יד ןדנובעג ךימ טסָאה וד .6 ,גענַײט רעצנאג רעד ןעד רימ טצונ סָאװ
 סימ ?טַײצ רענייש רעד ןיא בָאה ךיא סָאװ
 ;ןייטש ןזָאלעג ךימ טסָאה ןוא ,ךוז ךיא סָאװ ,זיא ןיילא יז רָאנ
 ,ןבעל סיז ןַײמ ,וטסלָאז ןסיוו .טַײװ גיווע ןוא טנעָאנ זיא יז

 .ןייג ךיא זומ טלעװ רעד ןופ גנוי זא

 ,ןעק ךיא טַײװ יו טנאה יד קערטש ךיא
 ,ןגיוצעג רימ וצ ןרעג יז טלָאװ ךיא
 ,ןעגנאלרעד טינ יז ןָאק ךיא ,ךא
 !ןגיולפעגסיורא ריש רימ זיא ץראה סָאד

 .81 .ז ,קרעװ עשידִיי סרעבָאלטָאג (}
 רעשידִיי ואפ טוטיטסניא רעוועלק םאב עִיסימָאק רעשיפארגָאנטע רעד ןופ ןלאירעטאמ יד ןיא ךיז טניפעג (2

 .רּוטלוָּק
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 ,עסיז ,ענייש ,וד ,רעבָא םוק
 ,עכָאּפשימ ענייש ןַײד קעווא ףראוו
 ,ןטעברא ךיא לעװ סייווש םעד טימ
 .עכָארב יד זדנוא ןבעג טעװ טָאג

 ןעלגייפ ןעגניז לדלעוו ןיא ךיא רעה .3 ךעלעגייפ ןעשטשיּפ לדלעוו ןיא ,רעה
 .ילברעד ךיוא רעסאוו סיורג א ןוא .ײברעד טשיוו רעסאוו סָאד ןוא
 ןטסנעלק ןפא טרָא סָאד ןעמ טמענ ּוװ לביטש ןטסנעלק םעניא זיא ץאלפ
 ץאלּפ .ײרט ןּביל סָאװ ,בַײװ ןוא ןאמ ראפ

 .ילרטעג ןּבעל וצ ןבעל סיז ןַײמ טימ

 םעד ןיא ןענַײז ,טסקעט-רעבָאלטָאג רעד טלייצ סע סָאװ ,סעפָארטס טכא יד ןופ
 -ָאלטָאג ןופ סעפָארטס ַײרד עקיזָאדיד וצ .ַײרד ןבילבראפ ,ןעעז רימ יװ ,טנאיראוו-קלָאפ
 יד ןוא עטפניפ יד --ייוצ עכלעװ ןופ ,סעּפָארטס ַײרד ךָאנ ןגיוצעגוצ ןענַײז דיל סרעב
 ,סעפָארטס ַײרד יד ןיא .דילקלָאפ-עביל רעשידִיי רעד ןיא טפָא ךיז ןענעגעגאב -- עטסקעז
 -עדנע עקינייא ןגָארטעגנַײרא ןענַײז ,טסקעט-רעּבָאלטָאג םעד ןופ ןבילבעגרעביא ןענַײז סָאװ
 רעד אּב,) לדיימ א-- טנאיראוו-קלָאפ ןיא ,לגנִיי א דיל סָאד טגניז ןרעּבָאלטָאג אֹּב .ןעגנור
 .(טנא;ראוו-קלָאפ -- "לדיימ א טציז רעסאוו םורא, ,טסקעט-רעבָאלטָאג -- "לגנִיי א טציו לאווק
 עקיניײא .לדיימ סָאד טגניז רעדילקלַאפ-עביל עשידִיי לייט ןטסערג םעד .ךעלריטאנ זיא סָאד
 טכעלפ, סרעבָאלטָאג טָאטשנָא .ערעדנא ףא ןרָאװעג ןטיבראפ ןענַײז סרעבָאלטָאג ןקורדסיוא
 ערעטנאקאב טציא סָאד ןרָאװעג טנאיראוו-קלָאפ ןיא זיא "לצנערק א ךיז (וסעקצאצ ןופ
 ןעשטשיּפ לדלעװ ןיא ,רעה, טָאטשנָא ;'ץנארק א ןעמול ב ןופ סיוא ךיז טכעלפ יז,
 ץאלּפ, :גנוריטאטסנָאק סרעבָאלטָאג ;"ןעלגייפ ןעגניז לדלעוו ןיא רעה ךיא,-- "ךעלעגייפ
 טנא;ראוו-קלָאפ ןיא טרעוו "ַײרט ןבעל סָאװ ,בַײװװ ןוא ןאמ ראפ לּביטש ןטסנעלק םעניא זיא
 טימ ץאלּפ ןטסנעלק ןפא טרָא סָאד ןעמ טמענ ּוװ, :עגארֿפ רעשירָאטיר א ךרוד ןּבעגעגרעביא
 -סיורא טנא:ראוו-קלָאפ רעד טָאה עפָארטס רעטרעפ רעד ןופ ."ַײרטעג ןּבעל וצ ןבעל סיז ןַײמ
 .רעשיריל ןייר א ףא סע ןטיבראפ ןוא גנובראפאב-רעגייטש עשיטסילאנָאיצאנ יד ןפרָאװעג

 ןגעק דיל עשיריטאס א ענַײז רימ ןעניפעג "ךוטקעד רעד, עידעמָאק סרעּבַאלטָאג ןיא
 .ײרד ןענופעג רימ ןבָאה דיל רעקיזָאדרעד וצ ןטנאיראוו .(2 "םינָאיאד ,םינָאבאר , סעכִיי
 גנולמאז סעקסמָאטסאּב ןיא םענייא ןוא רעדיל-קלַאפ גנולמאז סקעראמ-גרובזניג ןיא ייווצ
 ןיא ןבירשראפ זיא 1 .מונ טנאיראו רעזדנוא .,(1923 ,ענליוו) "לאווק םאב , רעדיל-קלָאפ
 טנאיראוו .217 .מונ ,232 .ז גנולמאז סקעראמ-גרובזניג ןיא ךיז טניפעג ,עינרעּבוג רעקסבעטיוו
 / טנאיראוו .(ןזיװעגנָא טינ טרָא) 6 .נ ,14 .ז גנולמאז סעקמָאטסאב ןיא ךיז טניפעג 2 .מונ
 גנולמאז סקעראמ-גרוּבזניג ןיא ךיז טניפעג ,עינרעבוג רעקסנימ ןיא ןגירשראפ זיא 3 .מונ
 ק78 .נ ,223 -ז

 3 .מונ טנאיראוו 2 .םונ טנאיראוו 1 .מונ טנאיראוו טסקעט-רעבָאלטָאג

 ,םינָאיאד ,םינָאבאר

 ,םינָאצּפאק ,םיניויווע

 ,םיסָאמאש ,םידמאלעמ

 םיסָאכויעמ ךיוא ןענעז

 ,לדיימ א ןיב ךיא ןאמזלָאק (1 ,ךעלבַײװ ןָא ןעמ טגנעה יד

 ;לדיײא ןוא ןייש ךיא ןיב (2 .ךעלבַײט ענייש יד יו

 ,לבַײװ א רעװ ךיא יװ ןוא (3 לדיימ א ץעגרע ּוװ

 ,לבייט עמערָאא יו ,ךיא רעוװ 4 -- לדייא ןוא ןייש

 קעלייכ ריא ףא טמוקאב

 ,ענָאטאמ עסיז אזא

 קילײה זיא רע לַײװ

 .ענָאװאק טימ טנוואד ןוא

 .15 .ז ,"טורקער רעשידִיי רעטשרע רעד , דלעפנעסקא עז (|
 .95 ..ז ,"קדעוו , (2



 טסקעט-רעבָאלטָאג

 לזַײלק ןשידיסכ םעד ןיא

 ,לזַײמ ַא יװ ,רע טגיל

 םינָאשעװ םימָאי

 ,ליופ ןוא טעראמכראפ

 םינָאּפ סָאד טמירקראפ

 ן .ליומ ןטימ טכאמ ןוא
 ן

 | ,ןקיט ןוא טַײצרָאי טקנידט 'וע

 ךעלכיק ענעשטער טסע

 ןקוסעמ זיא סע--טַײרש ןוא

 ! !ךעלכיב יד ןיא ןקוקוצנַײרא

 ,טַײלעגנוי טלעש

 ,סעניושעל ןענרעל סָאװ

 טַײצ ןעגנערּבראפ סָאװ
 .םעניובשזעכ ןוא ןבַײרש טימ

 םייֵה רעד ןיא בַײװ סָאד

 .ןבעל ריא ,ךעבענ ,טנייוואב

 םעד ריא טָאה עמ סָאװ

 --ןבעגעג ןאמ ןייא ראפ

 ,עילכאנ א ,ךראּפ א

 ,רעקיש א ,קאדַײל א

 - יז רע טרעה סָאװ

 .רעקיא רעד רָאנ זיא רע

 ,ןקאב ןוא ןכָאק זומ יז

 ןקאה ןיילא ץלָאה

 ןפיולסיורא זומ ןוא

 ,ןפוקנַײא ץלא

 רעדניק יד ןעשטנאינ

 :רעדנוזאב ןכעלטיא

 ,ןגייל ןפָאלש סָאד

 ,ןגױז ןבעג םעד
 ,ןבעג ןסע םעד
 ,ןריפסיורא סָאד

 ,ןבײה טנעה יד ףא סָאֵד
 ,ןרימש ךראּפ ןעד םעד
 ,ןגָארט עטַײה סָאד

 --- ןגָאװצסױא ץנעי
 ,רָאג טגיל ריא ףא

 ,רָאי עלא סירב א ןוא

 דרָאב יד ךיז טעלג רע

 ,דימ רימָאט זיא ןוא
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 , טרָאװק א טימ ןפנארב טקנירט

 .דָיי רענייש א זיא ןוא

 סעכולעמ יד ןענַײז טָא

 ְו .סעכִיי םעד ןופ טָאה.עמ סָאװ
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 1 .מונ טנאייראוו

 / -סעב ןיא ךיז טייג ןאמ רעד
 שערדעמ

 ;סערדעס יד ךיז טנעייל ןוא

 ,רעט

 רע טגנירּפש שערָאק ןיא

 .רעטנוא

 { ןקאה ןיילא ךיא ףראד ץלָאה

 ןופ ָאטינ זיא טיורב ןוא
 | .ןקאב וצ ןענאוו

 ---רעדניק יד ןופ ןבשזעכ םעד

 :רעדנוזאב ןרעדיװטעי זיא

 | . ,ןגייל ןפָאלש םענייא

 | יד ןכאמוצ ןרעדנא םעד

 ,ןגיוא

 ,ןריפ ןסיורד ףא ןטירד םעד

 | -סױא ּפָאק יד ןטרעפ םעד

 .ןרימש

 ---,רָאג טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא

 .רָאי עלא סירב א

 ו
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 (גנוצעזרָאפ)

 3 .מונ טנאיראוו

 -רעמסעב ןיא ףיול ךיא (1 !

 ,שער ׂ

 -רעס יד סיוא ןעייל ךיא (2

 ,סער
 -אק סױא בַײרש ךיא (3

 ,סעיימ

 יר סיוא לזַײרג ךיא (4

 .סעייפ

: 
 ךימ ךיא ץיז ןציז

 רעניילק ןַײמ ןיא

 ,עלעביטש
 / רימ ךיז וט ךיא ןֹוא

 ,ןגָאלקאב ןבעל ןַײמ

 רימ טָאה עמ סָאװ

 ,ןבעגעג ןאמ אזא

 ,ןקאּב ךיא ףראד טיורב (7 | ,ןקאב ןוא ןכָאק ןיילא

 ,ןקאה ךיא ףראד ץלָאה (8 | ,ןקאה ץלָאה ןיילא

 ןעמ ףראד קראמ ןיא (5 |

 ,ןפיול

 ןפיוק ןעמ ףראד ץלָאה (6

 ךיא ףראד רעדניק יד (9! ,רעד

 :ןעשטנאינ .רעדנוזאב ןכעלטיא

 ,ןפָאלש ןְגייל ענייא | ,ןגייל ןפָאלש סָאד

 יד ןכאמראפ םעד
 ,ןגיוא

 ,ןריפסיורא ערעדנא יד ,ןריפ ןשיּפ םעד
 ---,ןרימשאב עטירד יד .,ןרימש לּפעק יד םעד

 -ניק יד ןענעשטנאינ

 :רָאג טינ ךָאנ זיא סָאד  טינ ךָאנ זיא סָאד
 .רָאי עלא דניק א --רָאג

 רָאיעלא סירּבא וצרעד

 רעיײז ןגיױא יד ןיא ןַײלג זדנוא ךיז טפראו ןטנאיראוו-קלָאפ יד ןטכארטאב םאב
 טליצ דיל יד סָאװ ,סערוש 56 טָאטשנָא .טסקעט-רעבָאלטָאג ןטימ ךַײלגראפ ןיא טַײקצרוק
 ןטייווצ ןיא ,ןזרעפ ןצכא ןטשרע ןיא :ןאראפ ןטנאיראוו-קלָאּפ יד ןיא ןענַײז ,ןרעבָאלטָאג אב
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 ןייק זיא טנאיראו ןטשרע ןיא ןזרעפ ןצכא יד ןופ .ןצרעפ ןטירד ןיא ןוא ןזרעפ ןצכעז -
 װ ,רעמ טינ ןענַײז ןזרעפ ריפ .ןרעבָאלטָאג אב יװ יוזא טקנוּפ ,טכארבעג טינ רענייא
 .טסקעט-רעבָאלטָאג ןפא זעמער רעטַײװ א

 :טנאיראװ-קלָאפ ןיא רימ ןבָאה :סרעבָאלטָאג טָאטשנָא

 ,לדיימ א ןיב ךיא ןאמזלָאק ,ךעלּבַײװ ןָא ןעמ טגנעה יד ...,
 ,לדייא ןןוא ןייש ךיא ןיב .ךעלבַײט ענייש יד יו
 ,לבַײװ א רעװ ךיא יװ ןוא . לדיימ א ץעגרע ּוװ
 ,"לבַײט םערָא ןא יװ ,ךיא ןיב ,.."לדייא ןוא ןייש

 עיצאוטיס עקיבלעזיד ךערע ןא רעביא ןביג (8--5) טנאיראוו ןטשרע ןיא ןזרעפ ריפ
 ,(שערדעמסעב ןיא טַײצ עצנאג יד טגיל ןאמ רעד) ןרעבָאלטָאג אב סָאװ ,ןוויטָאמ ןוא
 טינ ןטולכאל ,טנאיראוו ןיא יו עמרָאפ רעד ןיא ,טסקעט-רעּבָאלטָאג ןיא ןענַײז ייז רעבָא
 םוצ רעטנעענ ליפ ןיוש ןענַײז (18--9) טנאלראוו ןטשרע ןיא ןורעפ עקירעביא יד .ןאראפ
 -רעבָאלטָאג םוצ עלעלאראפ ןזרעפ סקעז טָאה טנאיראוו רעטייווצ רעד .טסקעט-רעבָאלטָאג
 רָאג רעבָא ןעגנילק ןזרעפ עקיזָאדיד .ָאטינ טנאיראו ןטשרע ןיא ןענַײז סָאװ ,טסקעט
 .ןרעּבָאלטָאג אב יװ ,שרעדנא

, 

 אה רימןּבָאה :סרעבָאלטָאג טָאטשנָא

 רימ ךיא ץיז ןציז םייהרעד ןיא ּבַײװ סָאד ...,
 עלעביטש ןיילק ןַײמ ןיִא ,ןבעל ריא ,ךעּבענ ,טנייוואב
 רימ ךיז וט ךיא ןוא םעד ריא טָאה עמ סָאװ
 .ןגָאלקאב ןבעל ןַײמ ..."ןבעגעג ןאמא ראפ

 רימ סָאה עמ סָאװ

 ."ןבעגעג ןאמ אזא *

 עצנאג יד ןטנאלראוו-קלָאפ ירד עלא ןיא זיא טסקעט-רעּבָאלטָאג םוצ דיישרעטנוא ןיא
 -יז יד יצ-- רעגניז רעד .טריזיויטקעיבוס ,ןקירדסיוא יוזא ךיז ןָאק עמ ביוא ,גנולדנאה
 ,וועגא ,זיא סָאד .ןיילא ךיז ןגעוו ןעגניז ייז ,ןקיטַײז א ןצעמע ןגעוו טינ ןלייצרעד -- ןרעג
 .רעדיל-קלָאפ עשידִיי ?יײט ןטסערג םעד ראפ רעשיטסירעטקאראכ א ךירטש א

 יד ןוא דיל-רעּבָאלטָאג םעד ןשיװצ ןדיישרעטנוא עלעמרָאפ-ךעלרעסיוא יד טָא ץוכ
 לאלכיב ןבָאה ןטנאיראוו-קלָאפ יד זא ,םעד ףא ןזַײװנָא ךָאנ ןעמ ףראד ןטנאיראוו-קלָאפ
 -ָאלטָאג אב .דיל-רעבָאלטָאג יד יװ ,טַײקטעדנעװעגנָא-ליצ ןוא רעטקאראכ ןרעדנא ץנאג א
 ,םינָאיאד ,םינָאבאר, ןגעק ,"סעכִיי; ןגעק דיל עשיריטאס א רעקירעד סָאד זיא ןרעּב
 טָא לקסאה-רעסומ רעשיליקסאמ רעד רעקירעד זיא ןרעבָאלטָאג ראפ ..."ךעלּבַײט ענייש יד יװ ,ןעלבַײװ ןָא ןעמ טגנעה, ייז סָאװ ,םיסָאמאש ,םידמאלעמ ,םינָאצּפאק ,םינוויווע
 ןצנאגניא טלעפ ןטנאיראוו-קלָאפ יד ןיא ."סעכיי םעד ןופ טָאה עמ סָאװ ,סעכולעמ יד ןענעז
 דיל יד רעקירעד סָאד זיא ליומ סקלָאפ ןיא .ץנעדנעט עשיריטאס-שיליקסאמ עקיזָאדיד טָא
 רעד, :לזאמ רעטיב ריא ףא טנָאלק סָאװ ,יורפ רעשידִיי רענעגָאלשרעד רעמערָא רעד ןופ
 ןוא "ןקאה ןיילא ץלָאה, ףראד יז ןוא "סערדעס יד טנעייל ןוא שערדעמסעּב ןיא טייג ןאמ
 -רעּבָאלטָאג ןופ רעטַײװ ךָאנ ."ןקאּב וצ ןענאוו ןופ ָאטינ זיא טיורב, זא ,ןבָאה ןעניז ןיא
 טגָאלק ןוא דיל עקיבלעזיד טגניז ןטרָאד .טנאיראוו רעֶטירד רעד זיא ןעניז םעד ןיא טסקעט
 -דעמסעב ןיא טייג סָאװ ,דָיי רעד ,ןאמ רעד רָאנ ,יורפ יד טשינ סערָאצ עקיבלעזיד ףא ךיז
 םוצ ןוא ןפיוק ץלָאה ,ןפיול קראמ ןיא םעדכָאנ ךָאנ ףראד ןוא סערדעס יד טנעייל ןוא שער
 .רעדניק יד טימ ןעשטנאינ ךָאנ ךיז ףָאס

6 

 ןיא ןענופעג ןבָאה רימ עכלעוו ,רעדיל סרעבָאלטָאג וצ ןטנאיראוו יד ןענַײז סָאד טָא
 /עקאט ןענַײז יצ ,עגארפ יד ןייטשטנא ָאד ןעק'ס .ןעגנולמאז-רטדילקלָאפ ענעדיישראפ
 ?רעדיל סרעבָאלטָאג ןופ ןטנאיראוו-קלָאפ ,טכארבעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןטנאלראוו יד ךע;קריוװ
 רעבָאלטַאג טָאה רעשפע --?גנונײשרעד רעטרעקראפ א טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה רעשפע
 ןלעטש ,ןטנאיראו יד ןעגנערב רימ עכלעוו וצ ,רעדיל ענַײז ןוא ,דילקלָאפ ןופ טּפעשעג
 ?דילקלָאפ ןופ גנוטעבראאב עשירארעטיל יד רָאפ ךיז טימ
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 -סיוא טינ ,ךיז טייטשראפ ,זיא ןלאפ ערעדנוזעּב ןיא ןוא ,לאלכיצ ,טַײקכעלגעמ אזא
 ןטנא;ראוו עטכארבעגנביוא יד ןענַײז יצ) טקנוּפדנאטש ןקיזָאדמעד ןופ ףראד עמ .ןסָאלשעג
 (ןרעבָאלטָאג ראפ לאירעטאמ סלא טנידעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנופאש-קלָאפ עטכע ןייק טינ
 גנושרָאפסיוא עקיזָאדיד .רעדנוזאב ןטנאלראוו יד ןופ ןרעדעי ןשרָאפסױא ןוא ןטכארטאב
 ,םינָאמיס עיונעג עקידנגונעג ןייק טינ ןבָאה רימ סָאװ ,טימרעד טרעוושרַאפ רעבָא טרעוו
 רעדָא דילקלָאפ א דיל ענעי רעדָא יד זיא יצ ,ןלעטשטסעפ ןענָאק ןלָאז רימ עכלעוו טול
 לָאמא ןָאק שוכ רעד ןוא ,שוכ םענעגייא ןפא ןזָאלראפ ךיז לָאמטּפָא סיוא ָאד טמוק'ס .טינ
 .ןריפראפ

 -קלָאפ א זיא סָאד זא ,ןגָאז רעכיז ףא רימ ןענָאק ןטנאיראוו יד ןופ םענייא ןגעוו
 טציז לאוק רעד אב, דיל םוצ טנאיראוו רעד זיא סָאד -- ,דיל סרעבָאלטָאג וצ טנא;ראוו
 דיל עקיזָאדיד זא ,טסּוװאב זיא זדנוא לַײװ ,רעכיז ףא ןגָאז סָאד ןענָאק רימ .ילגנִיי א
 ןַײז טינ ךייר ןייק רעבירעד ןיוש ןָאק'ס ןוא ,ןרעליש ןופ טצעזעגרעביא רעבָאלטָאג טָאה
 םעד .דיל-רעבָאלטָאג רעד ראפ טרָא-םאטשּפָא סָאד זיא טנאיראו רעד זא ,םעד ןגעװ
 -קלָאפ ןייק ראפ ,גנוניימ רעזדנוא טיול ,ןעמ ןָאק "עלעגייפ-רעמוז , סרעבָאלטָאג וצ טנא;ראוו
 וצ ןטנאלראוו יד ןגעװ ןגָאז טינ רעבָא ןיוש ןעמ ןָאק סָאד .ןעמענָא טינ ןפיוא םושעב דיל
 רעדיל עראבלטימוא עכעלמיטסקלָאפ-טכע עקיזָאדיד ןגעוו ."םינָאיאד ,םינָאבאר , סרעבָאלטָאג
 -טָאג ןופ ןעננוטעבױארעביא רעדָא ןעגנופאש-קלָאפ עטכע ייז ןענַײז יצ ,ןגָאז וצ רעוװש זיא
 יד רָאפ ךיז טימ טלעטש '"םינָאיאד ,םינָאבאר, דיל סרעבָאלטָאג זא ,ךעלגעמ ץנאג .ןרעבָאל
 ןופ רעבָאלטָאג טָאה דיל סָאד זא ,ךיוא ךעלגעמ .דילקלָאפ ןופ גנוטעבראאב עשירארעטיל
 ץלא רעּבָא ןיא סָאד .ןעמוקעג קלָאפ ןיא קירוצ סָאד זיא םיא ןופ ןוא ןעמונעג קלָאפ
 ,רָאנ זיא רָאלק .ןלעטשוצטסעפ רעש ץנאג זיא טַײקיטכיר רעייז סָאװ ,סערָאשאה עכלעזא
 -טָאג .גנופאש-קלָאפ רעד טימ דנובנעמאזוצ ןעגנע ןיא ןענאטשעג זיא ןפאש סרעּבָאלטָאג זא
 ,טרעקראפ ,ןרָאװעג טרעדנעעג ,ןרָאװעג טיהעגפוא ליומ סקלָאפ ןיא זיא דיל סרעּבָאל
 ןקרעמנָא גנירג ךיז טזָאל ,טַײקראּבלטימוא ןוא סעטשאּפ ריא ,דיל-קלָאפ רעד ןופ גנוקריוו יד
 .רעדיל סרעבָאלטָאג עקינייא ןיא

 ,רעביא טיג עמ רעכלעוו ןגעװ ,דיל עשיריטאס ערעלֹוּפָאּפ א רימ ןעגנערב ףָאס םוצ
 אֹּב ,ליקסאמ א דִיי רערעטלע ןא ,רעפָאה דיװָאד .רעבָאלטַאג ןבירשעגנָא יז טָאה סע זא
 ןַײז ןופ רָאי 1894 ןיא טרעהעג סָאד טָאה ,ןבירשראפ דיל עקיזָאדיד ןבָאה רימ ןכלעוו
 -רעביא ןעגניז םאֹּב םיא טָאה רעכלעוו ,יקסלוצאר דיװָאד-ןימָאיניב ,ליקסאמ א ךיוא ,רעוואכ
 יו ,םעד ראפ געט עכעלטע ענװָאר ןיא ןבירשעגנָא רעבָאלטַאג טָאה דיל סָאד זא ,ןבעגעג
 :זא ךיז טנעייל דיל יד .עבער רעשידיסכ א ןעמוקעגנָא זיא טָאטש ןיא

 ,טרָאפ עבער רעד ,טרָאפ עבער רעד
 -- ןעמוקעג ןיוש זיא עּבער רעד
 ,טרָאװק ןייא טימ ןפנָארּב עשז טקנירט
 !ןעמיס רעטוג א זיא סע

 ,טפיול ,ךעלעבַײװ עשז טפיול
 !טפיוק ךעלרעדניק עטוג
 ,טסימ יװ ,דעװָאק ןוא טלעג
 ,טסיזמוא ּבלאה רע טיג

 ,ןַײא ךיז טראּפש עבער רעד זא
 ,ענָאװאק סיורג טימ יּבא
 ןייז ענרומכ עליפא געמ
 .ענָאװעל יד ןַײז ןיוש זומ

 ,ןגרָאמ זיא טנַײה טינ זא
 ;ןגרָאז טינרָאג ךיז טלָאז ריא
 ,ןביולג ןבער םעד טגעמ ריא
 .ןבעג ענָאװעל א טעװ רע זא
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 ,סימ רעייז זיא ןביולג וצ טינ
 --ןעזעג ןיילא ךיא בָאה סָאד
 ,סיפ עדייב ףא רעמורק א ןעמוקעג זיא'ס
 .ןייג ןסייהעג עבער רעד םיא טָאה

 סעליק יד קעווא ףראוו
 !סע ליוװ ךיא ,דניוושעג ףיול ןוא
 טרעהעג ןּבער םעד טָאה רעמורק רעד
 .טרעקעגרעּביא ךיז טָאה ןוא

 ראפ .רעװש טציא זיא דיל א סרעּבַאלטָאג עקאט דיל עקיזָאדיד זיא יצ ,ןלעטשטסעפ
 בױא ,שיטסירעטקאראכ רעבָא זיא ,שידיסכ ןוא םידיסכ ןגעק רעפמעק םעד ,ןרעּבָאלטָאג
 ' ,ןבירשעגוצ זיולּב דיל עקיזָאדיד עליפא םיא טָאה עמ

 ןיא טנעיילעגרעביא ךיא בָאה ,ןבירשעגנָא ןעוועג ןיוש זיא לקיטרא רעקיזָאדרעד ןעוו
 -רעד ןרעדנא ןשיװצ .(! ןרעבָאלטָאג ןגעװ לקיטרא סגרעּבניצ "רעטעלב עשירארעטיל, יד
 -גיװ ענעגנאגעג ןלאפראפ ,עטכעלטנפעראפ טינ א סרעבָאלטַאג ןגעו גרעבניצ ןטרָאד טלייצ
 טגנערּב דיל-גיו םעד טָא ןופ .ןסאמ יד ןיא ןעועג טנאקאּב טיירב לָאמא זיא סָאװ ,דיל
 יװ ,ןרָאקיז ןיא ןבילבראפ םיא זיא סָאװ ,(סעפָארטס ייווצ) טנעמגארפ ןקידנגלָאפ גרעּבניצ
 .טַײהדניק ןַײז ןופ ךָאנ ,טלייצרעד רע

 ,עלעגיוו םענַײד אב ,ריד ןבעל
 -- ןייש-רעדנּוװ סעּפע ךיא עז
 ,עלעגיצ ןדלָאג ןַײד ,דניק ,זיא סָאד
 ,ןיילא גנונעפָאה ענַײד

 ,ןגעקטנא ריד ןפיול ןרָאי
 ;ןעז וצ ןוא ןסירגאב וצ ךיד
 ,ןגעװטענַײד ןופ ןגָארט ייז סָאװ רָאנ
 ,ןיילא טָאג ןייא רָאנ סייוו

 ןופ טסקעט ןלופ םעד ןענופעג ךיא בָאה ,סעפַארטס ייוצ עטכארּבעג יד טָא טיול
 ,רעדיל עדמערפ ןוא ענעגייא ןופ גנולמאז רעכעלטפירשטנאה א ןיא דיל-גיוו ןקיזָאדמעד
 ןרָאװעג ןּבירשעג זיא גנולמאז יד .(2 וָאקינשזָאּפאס .ֹּב ןסיוועג א ךָאנ ןבילבראפ זיא סָאװ
 ןעמיטשאּב יונעג .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ רעקילדנעצרָאי ַײרד עטצעל יד ןופ ךעשעמ ןיא
 רָאטװא ןייק .ןבעגעגנַײא טינ רימ ךיז טָאה ,ןרָאװעג ןבירשראפ זיא דיל סָאד ןעוו ,טַײצ יד
 טזַײװ (טגנערב רע סָאװ ,רעדיל טַײהרעמ רעטסערג רעד אב יװ טקנוּפ) דיל ןקיזָאדמעד אב
 סרעבָאלטָאג עקאט דיל סָאד זיא יצ ,םעד ןגעװ עגארפ יד זא יא ,ןָא טינ ווָאקינשזָאּפאס
 .סעַײרכא סגרעּבניצ ףא ןצנאגניא טבַײלב ,גנופאש א

 -ָאטרַא יד זיולב טרעדנעעג) יטפירקסונאמ ןטיול ךעלטקניּפ ָאד ךיא גנערּב דיל סָאד
 ,(עיפארג

 עלעגיװ סָאד
1 

 ,דניק ןִַײמ ,ףָאלש ,עשז ףָאלש ,עשז הףָאלש
 .ָאש רעטוג א ןיא
 ,טנוזעג ףָאלש ,עשז ףָאלש ,עשז ףָאלש
 .ָאי) ,ָאיל ילייא

 ,1930 ,10 .מונ "רעטעלב עשירארעטיל, (
 -עטניא רעקיזָאדרעד ןגעוו יונעג .םענעברָאטשראפ ןופ רעטכָאט רעד אב ךיז טניפעג טּפירקסונאמ רעד (2

 .טרָא רעדנא ןא ןיא גנולמאז רעטנאסער
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11 

 ,למיה רעד זדנוא ףא טקוק ליטש
 -- דניק ריא ףא רעטוג א יװ
 ,למירד ןַײד ןַײז לָאז סיז יוזא
 .טנוזעג עשז ףָאלש ,עשז ףָאלש

 ווו
 : ךיוא ןיוש טריצאּפש ענָאװעל יד
 -- טלעצעג ריא ןופ סיורא
 ךיוה לזאמ ןַײד לָאז יוזא
 ,טלעוו רעד ףא ןענַײש

 ןצ
 לָאמאטימ טָאה טכאנ עצראווש יד
 ,טגיווראפ ,טפָאלשראפ טלעוו יד
 לָאצ א ןָא ןטנאילירב טימ ןוא
 .טקיטשעגסיוא למיה םעד

 ז
 ,ןרעטש יד ּפָא טיה ענָאװעל יד
 ,ףָאש ענַײז ךעטסאפ א יװ
 -- ןרעװ ןלאפראפ טינ רענייא לָאז סע

 ' .ףָאלש ,דניק ןַײמ ,ףָאלש .

 צו
 עלעגיוו ןיילק ,ןַײד ןבעל
 --ןייטש סעּפע ךיא עז
 ,עלעגיצ ןדליג א זיא סָאד
 ,ןיילא גנונעפָאה יד

 עוו
 ,ןעלדנאה וטסעװ עלעגיצ םעד טימ
 ?טסייוו רע -- סטכעלש יצ סטוג
 --ןעלדנאמ ןוא סעקנעשזָאר ןעגנערב יד טעװ סע
 ,טסיירט עסיז יד זיא סָאד

 עוו
 ןגעקטנא ריד ןפיול ןרָאי
 ,ןייש רעייז ןסירג וצ ךיד
 -- ןגעווטענַײדנופ ןגָארט ייז סָאװ ןוא
 ,ןיילא טָאג רָאנ טסייוו סָאד

 וא
 ,סיוא עלעגיוו ןַײד ריד טזַײװ דניצ
 טלעצעג סיורג א יװ יוזא
 ,סיורג ןרעװ טסעװ ,רעטלע ןרעװ טסעו
 ,טלעוו יד ןַײז קינייװ ריד טעװ

 א
 ,ןגָאט וצ ןָא ןיוש טבייה דלַאב
 ,טיירקעג ךיוא ןיוש טָאה ןָאה רעד ןוא
 ,ןגָארטראפ וצ סעכִיוק לעמאז
 ,טײרגעגנָא זיא ריד ראפ סָאװ

 1930 .רעבאיָאנ 5 ,וועִיק
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 גנולמַאז םרעוואטאק יטדרמ ךןפ

 ןישורבָאד .י

 רעשידַיי רעד ןופ עַיצוילָאװע עלאיצָאס
 דיל-גיוו |

 ה 7 םיב. יצר א

 ןלאיצָאס םעד ןזַײװאב -- רענייא לַײװרעד זיא טעברא רעקיזָאדרעד ןופ קעווצ רעד
 געװ ןכעלטפאשלעזעג ןטכאמעגכרוד םעד ,טסייה סָאד ,עִיצילָאװע עלאיצַאס יד ןוא ךָאט
 -ניא גולפ ןיא עמאס יד ,דיל-גיוו יד סָאװ ,טנאסערעטניא זיא'ס .דיל-גיוו רעשידִיי רעד ןופ
 ,קיריל רעלארטיינ רענייר ןופ ,ךיז טכאד ,טיבעג רעד ,ןפאש ןשיטעָאּפ ןופ גַײװצ עמיט
 זיא ןוא ןווױה ןלאיצָאס ףא ןטָאנקראפ טכידעג םעצע ןוא ךָאט ןיא זיא דיל-גיוו יד דָארג
 -עדנע יד ראפ ,רעגייטשנבעל ןופ טַײּב םעד ראפ ראבזַײװאב לעמרָאפ ַײס ,שיטאמעט ַײס
 ןוא ןסאלק ענעדיישראפ אב ןעמוקעגפוא ןענַײז סָאװ ,ןעגנאלראפ ןוא סעגָאסאה ןופ ןעגנור
 -יוק זיא עדאווא .שינעמוקסיוא ךעלטפאשלעזעג רעייז ןופ ןטַײצ ענעדיישראפ ןיא ןטכיש
 רעטומ יד רעכלעוו טימ ,דיל םעניא ,דיל-גיוו םעניא עקפאד זא ,ךעלדנעטשראפ לָאקמעד -

 ןגָאז וצ יוזא ,סרעטומ רעד טקירדעגסיא ןטספראש םא ןַײז ןוומ ,דניק ריא טגיווראפ
 סרעטומ רעד ךרוד ןרעוװ ָאד ;ןשטנּוװ ןוא ןעגנאלראפ עלא;צָאס ןוא עכעלרעגריב ,עלאנָאיצאנ
 יד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ,ןלאעדיא עכעלטפאשלעזעג יד טרילומרָאפ ןוא טגָאזעגסיױרא ליומ
 עפוקט ןוא טַײצ רעדעי ןיא --,רעגריב ןוא שטנעמ ןקידנסקאוו םעד טלעטש טפאשלעזעג
 .עטרעדנעעג ןוא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,ערעדנא

 ןוא רעדייס ןשיטאמעט ןטסּוװאב א טיול דיל-גיו עשידִיי יד קידנלעטשסיוא ,טָא זיא
 -גיּפשּפָא עקידנרעלאב עטנאסערעטניא ןא עקאט רימ ןעמוקאּב ,עיצאקיפיסאלק רעלאַיצַאס
 רעד טקיטעטשאב זיױלב טינ טרעוו ָאד ;סעפוקט ןוא ןטכיש עכעלטפאשלעזעג ןופ גנול
 -טסעפ ךיוא טרעוװ'ס ,ןעגנופאש עלאיצָאסהעסיוא ןייק ָאטינ זיא'ס זא ,לאלק רעניימעגלא
 ךעסונ רעטלעטשעג רעקיבלעזרעד ןוא רענייא רעד ,עמרָאפ עוויטאוורעסנָאק יד זא ,טלעטׂשעג
 -נעעג ןופ טלאהניא םענעדיישראפ ןקירדוצסיוא ףא טרעדנעעג טנאסערעטניא רעייז טרעוו
 .ןעגנובעלרעּביא ןוא ןעגנובעל עקידנכערּפשטנא יײז יד טימ ןדנעטשמוא עלאיצָאס עטרעד
 רָאּפ א ךָאט ןיא טגָאמראפ סָאװ ,דיל-גיוו םענופ עשילק ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,עלענָאיצידארט יד
 -ראפ ףא טַײנאב ךעלטלאהניא ןוא טשרעדנאעגרעביא ךעלסיבוצ טרעוו ,ןטנאיראוו-עמרָאּפ
 ןרָאי ןופ ךעשעמ ןיא ךיז טַײב שּוװעל רעכעלרעסיוא רעװָאבראקס רעד ,םינאפיוא ענעדייש
 ךיז טלאהאב םיא רעטנוא סאשעב ,טרעדַײלשעגּפָארא ןעמעלא טימ טרעװ ןוא ,סעריוד ןוא
 רַאג ןיוש ןעלזיר'ס ןכלעװ ןיא ,רעּפרעק רעכעלטפאשלעזעג רעדנא ןא טבעל ןוא ןיוש
 .ןרעדָא עַײנ ערעדנא רָאג ןיוׂש ןגָאלש עס ןוא ,ןטולב עלאיצָאס ערעדנא

 טינ ,רעדיל-קלָאפ עמינַאנא זיולב טינ ןַײרא רעבירעד ָאד ןעייג טכארטאב ןַײמ ןיא
 ,עלעודיווידניא רעדיל-גיוו ךיוא רָאנ ,רעדיל-גיוו עשיטסירָאלקלָאפ ענעפורעג יוזא יד זיולב
 ָאד ןוא .ןטַײקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד ענעכַארּפשעגסױא ןיוש עטסּוװאב ןופ עטסאפראפ
 רעד וצ רעפעש ןלעודיווידניא םענופ גנויצאב יד :ןזַײװאב ןיימ םעד' ןיא ךיא בָאה ַײברעד

 17 ' 5 רנאב ,טפירשטַײצ
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 / --סנטייווצ ,ןוא ,סנטשרע זיא סָאד--טקריוואב םיא טָאה עכלעוו ,עמרָאפ-קלָאפ רעטלעטשעג
 ץנאג סיוא ךיז טקירד דיל-גיוו םעניא דָארג לָאמא רעדיװ זא - רעקיא רעד זיא סָאד ןוא
 -ניא םעד וצ עייגיונעב זא וזא ,רעטכיד ןדעי ןופ ןכיוט רעלאיצָאס רעד טעליוב ןוא ףראש
 -גיװ אראפ סָאװ ,רימ גָאזו :זארפירעּפ רעד ןטליג שערייפעּב ָאד ןָאק רעפעש ןלעודיוויד
 ןרעוו שיטסירעטקאראכ יוזא -- "טסיּב וד רעװ ןגָאז ריד ךיא לעװ ,ןבירשעגנָא טסָאה וד דיל
 רעד ,רעטכיד םענופ ןטפאשנגייא עלאָיצָאס יד טקירדעגסיוא דיל-גיוו ןלעודיווידניא םעניא
 ,ןפאש ןַײז ןופ ךָאט רעלעמרָאפ ןוא רעכעלטלאהניא

 -גיוו רעַײז ןיא ןּבָאה סָאװ ,רעטכיד ענעי ראפ םאנסיוא ןא ןכאמ ןעמ ףראד ַײברעד
 ,גנלעטשאב עלאיצַאס עקילָאמנייא ןא טציא ןפורנָא ןָאק ןעמ סָאװ ,סָאד טליפעגסיוא די ;
 -מערפ א ןופ גנוקריוו ןוא גנארד םעד דעטנוא רעדיל-גיוו ןבירשעגנָא ןבָאה ייז ,טסייה סָאד
 ,ליּפשַײב םוצ ,טָאה דיל-גיו ןימ אזא .גנורעדָאפ-ןסאמ ןוא גנומיטש-ןסאמ יײז ראפ רעד
 ןייק טָאה סָאװ ,דיל-גיו םיא ראפ ערענָאיצװײלָאװער א ,ורעבמָאנ רעבַײרש רעד ןבירשעגנָא
 רעבָא .טלאהניא-ןעיידיא . ןקידנעטשאב םענעגייא ןַײז ןופ םעצע ןוא ךָאט םוצ סעכַײש םוש
 דיל-גיוו םעֶד ןופ סוהעמ רעד זא ,ןעמיס א ,זַײװאב א לָאמארעדיו ךָאד זיא עקיזָאדסָאד
 -רעדיוו ,טכיש-ןסאמ א ןופ ןרעגאּב עלאיצַאס יד טימ ךיז ןטפעהאב וצ ןסיוטשעג םיא טָאה
 רעטסטכע רעד ,רענאשז רעלא;צָאס ךָאט ןיא זיא דיל-גיו זא ,סָאד טסייה ,זַײװאב א לָאמא
 .טַײקכעלטּפאשלעזעג ןוא טַײצ ןופ רעקירדסיוא

 . ליווצ יד ןופ רעדיל-גיוו עטלמאזעגנָא יד ןַײרא ןפיוא אזא ףא ןענַײז טעּברא ןַײמ ןיא
 םעניא ךיא בָאה רעבָא ַײּברעד .רעדיל עכעלנעזרעּפ ןוא רַאלקלָאפ -- ןעגנולײטּפָא טּפױה
 -סױא-רַאלקלָאפ ןופ ןגארפ טימ ךיז ןעמענראפ וצ גיוא ןיא טאהעג טשינ לאלק רָאלקלָאפ
 -סָאד םאגאה ,ןטנאיראוו ןוא ןלאווק ,גנומאטשּפָא רעכעלטכישעג ןופ ןגארפ טימ ,גנושרָאפ
 ןַײמ .ןפאש-קלָאפ ןופ טיבעג ןפא גנושרָאפסיױא רעדעי ראפ קיטיונ טגנידאבמוא זיא עקיזָאד
 ,סוהעמ ןכעלטפאשלעזעג םעד ןקוקכרוד ןוא ןלעטשפוא ,טגָאזעג יװ ,ךָאד זיא עבאגפוא
 יד זיא סָאד זיולב ,דיל-גיוו רעשידִיי רעד ןופ עיצקנופ עלאיצָאס עטקעריד יד ןטכארטאב
 .טעברא רעקיזָאד ןַײמ ןופ ליצ

 .דיל-גיו רעשיטסירָאלקלָאפ רעד ןופ עמעט ןוא עמרָאפ

 ןיא ןטסרעמא ןענַײז סעַאכסונ עטלעטשעגנַײא ענימ עניוזא סקעז ,סעמרָאפ סקעז
 םעד ןופ רעדיל-גיוו -- סנטשרע :ןענַײז סָאד .דיל-גיוו רעשיטסירָאלקלָאֿפ רעד ןיא ךיורבעג
 --סגטייווצ ."עלעגיוו סדניק ןרעטנוא , ןטנאקאב םעד טימ ןָא ךיז ןּביײה סָאװ ,טינש ןטסּווװאּב
 ןעוו, טרא םעד ןופ רעדילגיוו -- סנטירד ."ךעליימ א ןעוועג זיא לָאמא , לקיצ םענופ רעדיל
 ,ףָאלש ,ףָאלש , ןימ םעד ןופ רעדיל - סנטרעפ ."סערציוא סרעסייק םעד טאהעג טלָאװ ךיא
 טימ ןָא ךיז ןביײה סָאװ ,רעדיל-גיוו - סנטפניפ "ףרָאד ןיא ןרָאפ טעװ עטאט רעד !ףָאלׂש
 ,ףָאלש , ןיא דניק םוצ גנודנעוו יד ּוװ ,רעדיל-גיוו -- סנטסקעז ןוא "עלול עלא, ערוש רעד
 ,"דניק ןַײמ

 -רָאפ םעד ,ןייבעג ןלענָא;צידארט םעד סיוא טאמיק ןּפעש סעָאכטונ סקעז עלא יד טָא
 -ניא םענעי רעדָא םעד ףא ןָאטעגנַא טָאה דיל-גיוו עשיטסירָאלקלָאפ יד סָאװ ,שּוװעל ןלעמ
 סָאװ ,רעדיל-גיו עשיטסירַאלקלָאפ ענעדיישראפ קיצפופ רעכעה יד ןופ .ןכיוט ןכעלטלאה
 ,טכארטאב ןיא ןַײרא ָאד ןענַײז ןוא רעכיבלמאז ענעדיישראפ ןיא טקורדעג ןעוועג ןענַײז
 ןָא ,םינאפיוא עקידשרעדנא ,ןגָאז וצ יוזא ,עַײרפ יד ףא טיובעג רעדיל ףניפ א רָאנ ןענַײז
 עשיטעָאּפ עטלעטשעגנַײא יד טָא רעסיוא ,ןבייהנָא סקעז עטנכערעגסיוא עלענָא;צידארט יד
 ,סעָאכסונ ערעטלע רעמ ,םינָאּפא ,יד זא ,ןרעוו טקרעמאּב ףראד ַײברעד .ןטפאשנגייא-עמרָאפ
 טיובעג ןענַײז 'ךעליימ א ןעװעג זיא לָאמא , ןוא "עלעגיו סדניק ןרעטנוא יװ עניוזא
 רעדיל ןביז יד .טלאהניא ןשיטאמעט םענעטלאהעגסיוא טאמיק םענעגייא ןַײז ףא רערעדעי
 ןופ גנאגּפָא םעניילק א טימ רעדיל יײװצ זיולב ןגָאמראפ "עלעגיוו סדניק ןרעטנוא , םענופ
 זיא לָאמא, עירעס רעד ןופ ןטנאיראוו-דיל רעקיטכיר רעדָא רעדיל ריפ יד ןוא ,עמעט רעד
 -יליבאטפ רעקיבלעזרעד ןוא רענייא ףא ןעגנוריראוו זיולב עקאט ןענַײז "ךעליימ א ןעוועג
 -קלָאפ םענופ ןטנאלראוו-רעדיל ַײרד יד טימ ךיוא זיא עקיבלעזסָאד .קיטאמעט רעטריז
 ףא רעביא ןרעזאכ סָאװ ,"ףרָאד ןיא ןרָאפ טעװ עטאט רעד ,ףָאלש ,ףָאלש ,ףָאלש , ךעסונ
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 ,ערעטלע יד זא ,ןעמיס א .טלאהניא-טנורג ןקיבלעזמעד ןוא םענייא םינאפיוא ענעדיישראפ
 ,ןגָאז וצ יוזא ,רענערױבעגנַײא רעַײז טימ ןרָאװעג ןפאשאב ןענַײז סעמרָאפ ,ןיימ ךיא יו
 ראפ ןרעװ ֹוצ טכיורבעג ןטַײקכעלנעמ ןייק ןּבעגעג טינ ,סעָאמשאמ ,ןבָאה ייז .קיטאמעט
 ןופ ויטָאמ רעזעיגילער-לאנָאיצאנ רעד --עטסאפראפ יז טימ יד ץוכא ןוויטָאמ ערעדנא
 ויטָאמ רעקידעסַײמ-שירָאגעלא רעד ,"עלעגיו סדניק ןרעטנוא , ראפ ןעלדנאה ןוא עריוט
 ןראפ סענָאטאמ ןופ וויטָאמ רעד ןוא "ךעליימ א ןעװעג זיא לָאמא, ראפ ןטרָאגנַײװ ןופ
 -עּפס ,סע טסייה ,ַײרד עלא יד ןיא ."ףרָאד ןיא ןרָאפ טעװ עטאט רעד, דיל םעניא -- דניק
 עמרָאפ יד לַײװ ,טלאהניא םענופ עמרָאפ יד ןלײטּפָא טינ ךיז טזָאל ,רעדיל-גיוו עשיפיצ
 טינ ןוא עמעט רעקיּבלעזרעד ףא ןטנאיראוו זיולּב טזָאלרעד סָאװ ,ךאו-ךָאט א ךיוא ָאד זיא
 דיל-גיו יד רעטעּפש ןעמוקעג זיא םאנסיוא ןא טימ .טלאהניא ןקידנעטשבלעז ןרעדנא ןייק
 -עגנלרא ןוא עמרָאפ-קלָאפ עדעי טריזיליטס ןיוש טָאה סָאװ ,רעפעש ןכעלנעזרעּפ םענופ
 | ,טלאהניא םעַײנ ןבעג

 ךיא ןעװ, וויטָאמ ןפא טיובעג זיא סָאװ ,ךעסונ םעד עייגיונעב ךיוא זיא עקיבלעזסָאד
 ןוא עשיפיצעּפס א ךיוא זיא לומרָאפ עקיזָאדיד ."סערציוא סרעסייק םעד טאהעג טלָאװ
 ןענַײז סָאװ ,דיל רעד ןופ ןטנאיראוו ַײרד יד קילדעװ ,טלאהניא ןשיפיצעּפס ריא טגָאמראפ
 -לעזיד ןוא ענייא ןעלדנאהאב ןטנאיראוו ענענאראפ ַײרד עלא יד .טכארטאב ןַײמ ןיא ןַײרא
 סָאד טגניז סָאװ ,עמאמ יד זא ,םעד ןגעװ ןוא ןטאט ןמורפ טינ םעד ןגעװ עמעט עקיב
 -ָאדיד זא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ךעלטנגייא .ןדיינאג ןיא ןעמוקנָא דניק ריא ןופ סוכז ןיא טעװ ,דיִל
 ךיא ןעוו, ןטימ ענעדנובראפ טקעריד יד ענייא - סעמעט ערעניא ייווצ טגָאמראפ דיל עקיז
 סָאװ ,דניק םענופ סעלַײמ יד ןבירשאב ןרעוו'ס ּוװ ,"סערציוא סרעסייק םעד טאהעג טלָאװ
 ,םעד ןגעװו עמעט עמורפ יד --עטייװצ יד ןוא ,סערציוא סרעסייק םעד רעבירא טגַײטש
 ןענַײז ַײברעד ,דניק םענעטָארעג ןקיזָאד םעגופ סוכז ןיא ןדיינאג ןבָאה טעװ רעטומ יד זא
 ,ןשטנוװ עזעיגילער ןייק ָאטינ דניק םענופ סעלַײמ עטנכערעגסיוא שיטעָאּפ רעייז יד ןשיוװצ
 ןוא עצנאג א דיל סָאד זיא ךָאד ןוא .סעכילש ןַײז ראפ טסאפעג גולפ ןיא טלָאװ'ס יװ
 ןטנאיראוו ןייק ,טגָאזעג יװ ,טינ טגָאמראפ ןוא ,ענעסָאגעגסיױא .קיטש ןייא ןופ ,עשינאגרָא
 -יליבאטס ןוא םענעריובעגנַײא ,םינָאּפא ,םענייא םעד טָא רעסיוא טלאהניא רעדנא ןא טימ
 .טלאהניא ןמורפ ןטריז

 ,סעמרָאפ ןייק טינ-- רעקיטכיר ,סעמרָאפ ייווצ עקירעביא יד טימ רעבָא זיא שרעדנא
 טגָאמראפ "עלול עלא, ןופ ךעסונ רעד :ןעגנאזעג-גיו ןופ ןענערפער טימ רעדיל רָאני
 טימ ךיוא זיא עקיבלעזסָאד .טלאהניא ןשיטאמעט םענעדיישראפ טימ רעדיל-קלָאפ קילדנעצ א
 עניימעג;א עקיזָאדיד ןענַײז סיוועג ."דניק ןַײמ ףָאלש , טימ ןָא ךיז ןבייה סָאװ ,רעדיל יד
 ,דניק ןקידנפָאלש םוצ גנודנעוו ענעמונעגנָא ןא יװ ,רעמ טשינ ןענַײז סָאװ ,סעָאכסונ-ןערפער
 ילרעלא ראפ ,קיטאמעט רעקִיײלרעלָאק ראפ ןרעװ טכיױורבעג לגוסעמ ײז ןענַײז סיוועג
 ,ןגָאז וצ יא ,עַײרפ עלא יד ןוא ,דניק םוצ עייגיונעב ןעגנורעדָאפ ,ןשטנּיװ .עטגָאזעגסיורא
 -גיוו יד ךיוא יו ,רעדיל-גיװ עכעלמיּפסקלָאפ עשרעבאכעמ עקידרעטעּפש יד ,רעדיל-גיוו
 סנטסיימ עקאט ןבָאה עלא ייז ,גנוגעואב-רעטעברא רערענָאַיצײלָאװער רעד ןןפ רעדיל
 -טײל עקיזָאדיד ."דניק ןַײמ ףָאלש , ןוא "עלול עלא, ןופ ךעסונ ןוא טרא םעד טצונעג
 טינ ןוא טצינעג יז ןבָאה רעדיל-גיוו עקיזָאדיד ןופ רעטקאראכ םעד ןוא סערוש עשיוויטָאמ
 .סעָאכסונ ,ןיימ ךיא יו ,ערעטלע ןוא עשיפיצעּפס עטנָאמרעדנביױא יד

 -ָאלקלָאפ יד ךיז טזָאל טלאהניא ןופ טארּפ ןיא ןוא .עמרָאפ ןופ טארַּפ ןיא זיא סָאד
 .ןעגנולייט-טנורג ַײרד ףא ןלייט דיל-גיוו עשיטסיר

 עויטיזָאּפ א טגָאמראפ סָאװ ,דיל יד טסייה סָאד ,דיל-גיו עשילידיא יד ,סנטשרע
 .ןעגנובייר ןוא ןדייל ,ןטקילפנָאק ןייק טקירדעגסיוא טינ ןרעװיס ּוװ ,קיטאמעט

 -עגנָא ענעי רעדָא יד ןגָאמראפ סָאװ ,רעדיל-גיוו .דיל-גיוו עשיטקילפנָאק יד ,סנטייווצ
 -יטש עשיטקילפנָאק יד סיוא ןקירד ןוא ןדייל ןוא סעריטס עשיגָאלָאכיסּפ-לאיצָאס ענעסקאוו
 : .רעפעש רעייז ןופ הנאטשוצ םעד ןוא גנומ

 יד ,טלאהניא ןרענָאלצילָאװער ןוא ןלאיצָאס ןטמיטשאב א טימ רעדיל-גיוו .,סנטירד
 ' / .שטנעמ-ןסאמ ןוא טכיש-רעטעברא םעד ןרעהעג סָאװ ,רעדיל-גיוו

 ַײרד עלא יד ןופ קיטאמעט טּפיוה יד ןלײטנַײא ךערעעל עליפא ןעמ ןָאק ַײברעד
 .ןעגנוליײטּפָא

 .עּפוכ ןוא עריוט ,ןעלדנאה ןגעוו רעדיל-גיו .1 }
 .עמעט "רעלארטיינ, רעשידניק ,ןגָאז וצ יוזא ,רעד ףא רעדיל-גיוו .2
 ,סענָאטאמ טננערב ןוא טמוק סָאװ ,ןטאט םעד ןגעוו רעדיל-גיוו 3
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 .רעטָאפ ןמורפ טינ םעד ןגעוו רעדיל-גיוו 4
 .רעטָאפ םענעגנאגעגקעווא ןוא םענעברַאטשראפ םעד ןגעוו רעדיל-גיוו 5
 , .רעטומ רענעברָאטשראפ רעד ןגעוו רעדיל-גיוו 6
 .שינעקערש ןוא ערָאהנַײא ןופ עמעט רעד ףא רעדיל-גיוו 7
 .טַײקמערָא ןוא טיונ ןגעוו רעדיל .8
 ,טַײהַײרפ ראפ ףְמאֹק ןופ ערענָאיצ:לָאװער רעדיל-גיוו 9
 | .סעמעט ענעדיישראפ ףא רעדיל-גיוו עקינייא .0
 ויולב טכאמעג זיא עיצאקיפיסאלק-טלאהניא ןוא עמרָאפ עצנאג יד זא ,ןיא רָאלק

 ױװ ,ןעניד רָאנ ןָאק ןוא רעדיל-גיו עכעלטנפעראפ ענענאראפ יד ןופ ךאמס ןפא ךערעעל
 -סיוא ןוא סערָאשאה יד בילוצ לטימ-ףליהעג א ראפ ,עזעטָאּפיה-טעברא ןא ראפ ,טגָאז ןעמ
 | ,טלדנאהאב ןוא טכאמעג ַאד ןרעװ סָאװ ,ןעגנוריפ

8 

 .דיל-גיוו עשילידיא-שיטסירָאלקלָאפ

 סָאװ ,דיל רעד ןגעװ ,דיל-גיוו ,ןיימ ךיא יװ ,רערעטלע רעד ןגעוו ןטשרע םעלא םוצ
 ,טכישלטימ ןשירעלדנעה-לאקירעלק םעד ןופ קירדסיוא רעטניימעגלאראפ רעד ןעוועג זיא
 םעד ןופ לאעדיא רעד --ןענרעל טימ ןעלדנאה ןוא עריוכס ןוא עריוט טרָאּפ סָאװ דיל יד
 -גיוו יד ,טגָאזעג יװ ,טעמדיװעג ןענַײז עמעט רעד טָא .יטַײצ ענעי ןיא סָאבעלאב ןשידִיי
 װ :"עלעגיוו סדניק ןרעטנוא , ןופ ךעסונ ןפא טיובעג ןענַײז סָאװ ,רעדיל

 :עלעגיוו סעלעקנאי רעטנוא
 .עלעגיצ עסַײװ א טייטש
 ןעלדנאה ןרָאפעג זיא עלעגיצ סָאד
 ,ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר
 ,סיז רעייז זיא ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר
 .שירפ ןוא טנוזעג ןַײז טעװ דניק סָאד
 * ,עריוכס עטסעב יד זיא טנוזעג
 ,עריוט ןענרעל טעװ דניק ןַײמ
 ,ןענרעל רע טעװ עריוט
 ,ןבַײרש רע טעװ םירָאפס
 רעמורפ ןוא רעטוג א
 ,ןּבַײלב ,םעשעצרימיא ,רע טעוװ

 ןיא יװ ,דיל רעד ןיא ביוא ןוא .רעדיל טרא יד טָא"ןופ וו;טָאמ-טנורג רעד זיא סָאד
 -מיס ןטימ טרישוטראפ קידוועמעש לאעדיא-לדנאה רעד זיא ,ןימ םעד ןופ ערעדנא ךאטא
 -רעטרע זא יוזא ,"עריוכס עטסעב יד זיא עריוט, רעדָא "ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר , ןשילָאװ
 טמיטש ,סנטשרע ,זיא -- ,"ןעגנערב , טימ עליפא ןטיבראפ "ןעלדנאה, טרָאװ סָאד טרעװ זַײװ
 ןאואפ זיא ,סנטייווצ ,ןוא ,דיל םענופ גנולעטשנַײא ליצ ןוא םארג ןטימ טַײבראפ רעֶד טינ
 ,ןענרעל עריוט, :ערוש אזא ןַײרא טייג'ס ּוװ ,טנאלראוו רענעכָארּפשעגסֹויא רעמ א רענייא
 ןוא עריױט .סעירָאגעלא םוש ןייק ןָא ,סע טסיײה ,ךעלטַײד ןוא רָאלק - "ןפיוק עריוכס
 לאעדיא ןשירכַאס-לאנָאיצאנ ןקיזָאדמעד ןופ ןעמיור יד ןיא -- טנוזעג לַאמא ןוא (! עריוכס
 .דיל-גיוו עשידִיי טכישלטימ ןשיוװצ עטסעטיירּפשראפ ענעגנוזעג רעמ טלמעד יד ךיז טלאה
 :לאעדיא-רעדייכ ןטימ טרעטיירבראפ טּפָא טרעװ קיטאמעט עקיזָאדיד

 ,ןרימש םיא ןעמ טעװ רעטוּפ טימ ךעלצעלּפ
 .ןריפ םיא ןעמ טעװ ןַײרא רעדייכ ןיא

 ;לאעדיא-עּפוכ ןטימ רעדַא
 ,עלעּפעק ןיא עריוט ,עריוט
 ,עלעּפעט ןיא ןכַאק עשאק
 ,ןרימש רעטוּפ טימ טיורב
 ןעמאמ רעד טימ עטאט רעד
 ,(6 ןריפ עּפוכ רעד וצ דניק'ס
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 -סעהעב דיל-גיוו יד ךיז טגניז לדיימ א ראפ זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז זיא ַײברעד
 ןוא ןענרעל סָאד ןטָאבראפ ןעוועג זיא יורפ רעד .עגאל-ןעיורפ רעקיטלמעד רעד טימ םעק
 :טפאשטנעק ןוא עריוט סנאמ ןטימ ןריצלָאטש זיולב טנעקעג טָאה יז

 עלעגיוו סעלערָאס רעטנוא
 ,עלעגיצ עסַײװ רָאלק א טייטש
 ןעקדנאה ןרָאפעג זיא עלעגיצ'ס
 .ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר

 ?עריוכס עטסעב יד זיא סָאװ !
 .עריוט ןענרעל טעװ .ןאמ סעלערָאס
 ,ןענרעל רע טעװ עריוט
 ,ןבַײרש רע טעװ םירָאפס
 עמורפ א ןוא עטוג א
 .ןבַײלב עלערָאס טעװ

 :טנאיראוו ןטרעטיירבראפ ןרעדגא ןא ןיא רעדָא

 ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר
 ,עריוכס עטסעב יד זיא
 ןציז טעװ ןסָאכ סעלעדלָאג
 ,עריוט ןענרעל ןּוא
 -- עשָאריױמ עוויצ עריוט
 ,עשַארד א ןענעשראד טעװ ןסָאכ סעלעדלָאג
 ,טכאמעג ליוװ זיא עשָארד א ,עשָארד א
 .(* טכאנ ַײס ,גָאט ַײס ןענרעל טעװ ןסָאכ סעלעדלָאג

 -סָאד לַײװ ,ןעלדנאה ןופ ןעגנוזעג ךיוא יורפ רעד טָאה ןעמ סָאװ ראפ ,רָאלק זיא'ס
 לאעדיא רעשירכָאס-לאכראירטאּפ רעד עבארעדא ,ןטָאבראפ ןעוועג טינ יורפ רעד זיא עקיזָאד
 טציז ןאמ רעד סאשעב ,טפעשעג ןיא טעװערַאה סָאװ ,יורפ עטריטאולפסקע יד ןעוועג זיא
 .דיל רעקיזָאדרעד ןיא עקאט ןעגנוזעג טרעוו'ס יװ ,טכאנ ַײס גָאט ַײס טנרעל ןוא

 .. .עקידרעטעּפש רָאּפ א ןיא רימ ןענעגעגאב עּפוכ ןוא עריוט ןופ וויטָאמ רעקיבלעזרעד
 ,ןפא רָאנ ,"עלעגיו סדניק ןרעטנוא, ןופ ךעסונ ןפא טינ טיובעג ,רעדילגיוו ,ןיימ ךיא יװ
 -עּפש ןיוש עקיזָאדיד ןיא ."ןוז ןַײמ ףָאלש, ןוא "עלול עלא, עטנָאמרעדנביױא יד ןופ ךעסונ

 רעקירעהאזיב רעד ןסירעגּפָארא שטנּוװ-עּפוכ ןוא עריוט םעד ןופ טרעװ רעדיל עקידרעט -
 ,.לאעדיא םעד טָא ןופ ןיימ רעטעשָאּפ רעד ךיז טזַײװאב'ס ןוא רעיילש רעקידעוװצימ-שילידיא

 :וויטָאמ רעכעלנעזרעּפ רעַײנ רעד טמוק רעירפא

 ,רעקניסיורג א ןסקאווסיוא טסעוו
 ,ענאט א ןַײז וטסעװ
 עלא ךָאד ןלעװ
 .ענאקעמ ןַײז רימ

 :עָאנאה-טלעג עטעשָאּפ יד רָאנ ,עניק ןופ עָאנאה יד טינ -- ןיוש םעדכָאנ ןוא

 ,סעלַײמ עליפ טימ ןענרעל רימ ןלעװ עריוט
 ,סעלַײש ןענעקסאּפ רימ ןלעוו ענעסאכ רעד וצ '

 ןענעקסאּפ רימ ןלעװ סעלַײש
 ,ןענעשראד רימ ןלעװ עשַארד א ןוא
 ,טלעוו רעצנאג רעד ןלעפעג טעװ עשַארד יד
 ,טלעג ליפ יוזא טסָאק דניק סָאד זא ,טארפיב
 ,עכָארב ןוא לזאמ זיא טלעג ליפיוזא
 .עכַאּפשימ רענייש א ןופ סיורא טמוק דניק סָאד
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 .רעטעליוב ןוא רעכעלקירדסיוא רעמ א ,טנאיראוו א טאמיק ,דיל א ךָאנ זיא טָא ןוא

 ,ןוז ןַײמ ,ףָאלש ,ףָאלש ,ףַאלש
 ,ךעלעכיש ןפיוק ריד לעוו'כ
 ,ןפיוק ריד ךיא לעװ ךעלעכיש
 ,ןפיול וטסעװ רעדייכ ןיא
 ,רעדייכ ןיא וטסעװ ןפיול
 ,רעדייסעק וטסעוו ןענרעל
 ,ןענרעל וטסעװ רעדייסעק
 ,ןרעה סערוסב עטוג ריד ןופ םעשעצרימיא
 ,סעלַײמ עטוג ןוא סערוסב עטוג
 ,סעלַײש ןענעקסאּפ וטסעװ רָאי ןצכא וצ
 ,ןענעקסאפ וטסעװ סעלַײש
 ,ןענעשראד וטסעװ סעשַארד
 ,םָאליוא םענייש םעד ןלעפעג ךָאד וטסעװ
 ,טלעװ רעצנאג רעד יװ ,םָאלױא םעד יוזא טינ
 .טלעג ךאסא ךַאנרעד טיג ןעמ טארפיב
 .עכָארב לזאמ ןוא טלעג עלופא
 .עכָאּפשימ רעכיוה א ןופ סיורא ךָאד טסמוק וד

 ו :"עסאמ, טרָאװ םענופ ןעז וצ זיא'ס יו ,טנאיראוו רעטצעל א ןוא

5. 

 ןלעפעג טעװ עשָארד יד
 ,טלעוו רעצנאג רעד
 עלעגנִיי אזא לַײװ
 ,טלעג עסאמ א טסָאק
 טלעג עסאמ א טסָאק
 ,עלָארב ןוא לזאמ ןוא
 סיורא טמוק דניק סָאד
 .עכָאּפשימ רענייש א ןופ

 ןרָאװעג זיא עריוט .עכעלרעפמַײשאב א !יא וויטָאמ-ערױט םענופ עיצײילָאװע יד
 ףראד ןעמ ןוא טלעג טסָאק דניק סָאד ,טרָאװ ןופ ןיז ןטסטעשָאּפ ןיא ,סע טסייה ,עריוכס
 יד ןיא ןרירוגיפ סָאװ ,'סעכָאּפשימ עכיוה, ןוא "ענייש יד .טלעג ןעמוקאב םעד ראפ
 -ניזָאר טימ ןעלדנאה,, ןשיטעָאּפ-םורפ ןקידרעִירפ םעד טריקסאמעד ןבָאה ,רעדיל ַײרד עלא
 סָאװ ,טכיש רעד סיורא ןיוש טציא ךיז טגָאז דיל-גיוו ןקיבלעזמעד ךרוד ."ןעלדנאמ ןוא סעק
 ךיוא עּפוכ ןופ עמעט רעד ףא סיורא ךיז טגניז סָאװ ,טכיש רעד ,עריוט טימ ןפָא טלדנאה
 | ;ןטנאיראוו-"עלעגיוו סדניק ןרעטנוא , עקירעירפ יד ןיא יװ ,שרעדנא רָאג

 ןעמאמ רעד זיא ליווװו
 ,ריא זיא טוג ןוא
 ,ןוז א טָאה יז
 ,רונש א ןבָאה יז טעװ
 ןקיש ןעמ טעװ
 ,ריא ךָאנ ןָאטעאפ א
 ןעמוק רע טעװ
 ,רימ וצ ריא טימ
 עסיורג א ןִַײז טעװ
 .רימ אב עלודג

 שי ו :לעמעג-עּפוכ רעטקעלפטנא-קידסעווכאר ןימ אזא רעדָא

 ,טַײל עלערייא ,עכַאּפשימ רעכיוה א ןיא
 ְׂ ְׂ יו ,טַײצ רעקניצרוק א ףא ּפָא ןעמ טגייל ענעסאכ יד
 רעדייסעק רָאנ עקלעמראי ,עלעמַײרטש
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 ,רעגייז םענעדלָאג א עלאק-ןסָאכ ןעמ טקיש
 ,עפוי רעטוג א טימ רעגייז םענעדלָאג

 ,עּפוכ רעד וצ עלאק-ןסָאכ ןעמ טריפ ..
 ,ןײטש עלעסיב א ןסָאכ םעד ןעמ טזָאל
 ,ןייג וצ עלאק יד ןָא טבייה קילג טימ ןוא לזאמ טימ
 ,"אּבה ךורב , יירשעג א ןעמ טיג
 ,ָאד עדייב ןענַײז עלאק-ןסָאכ
 קילג טימ ןוא לזאמ טימ;
 .קירוצ עלאק-ןסָאכ ןעמ טריפ

 ,שיט םענעדלָאג א ןבעל קעװא ייז ןעמ טצעז :
 -- ךיוי ענעדלָאג טימ שיפ ענעדלָאג טיג'מ
 .ךיוּב ןיא עלאק-ןסָאכ טנוזעג א

 ןשינַאכדאב א לסיבא דיל-גיו עכעלטַײד ץנאג עקיזָאדיד ןיוש טגָאמראפ רעשפע
 עטכע ןא לָאקמעדיוק זיא יז רעבָא - דיל עקידרעטעּפש א זיא יז זא ,ןעמיס א-- קאמשעגַײב
 טָאה סָאװ ,עמעט-עּפוכ רעד ןופ עיסנאּפסקע עלערוטאנ יד ,ןגָאז וצ יוזא זיא סָאד ,דיל-גיוו
 רעטנוא דניק'ס ןלעװ עמאמ עטאט, רענעדיישאב רעד ןופ לגליג ןלאָיצָאס ריא טכאמעגכרוד
 רעטיירב רעד טָא זיב ,'עלעגיוו סדניק ןרעטנוא , ןשינָאצמאק ןיא סָאװ "ןריפ עּפוכ רעד
 ,עלעמַײרטש ןגעװ דניק םענעּפָאלשעגנַײא םעד סעיטָארפיב טלייצרעד ןעמ ּוװ ,גנורעדליש
 רעשיטאבעלאב רעטלקיוועגרעדנאנאפ רעד - עּפוי רעטוג ןוא רעגייז םענעדלָאג ,עקלעמראי
 !טילבעצ ךיז טָאה" ,סע טסייה ,םיורט

 םעד טקעריד ןרעהעג ןימ םעד ןופ רעדיל עלא יד טינ זא ,ןביולג וצ זיא'ס ביוא ןוא

 סָאװ ,יד עליפא ,רעדיל-גיו "עשיטלעג, רָאּפ עקירעירפ יד םערָאװ ,טכיש ןכעלגעמראפ
 רעקידסעכִיי-שידרָאי רעבָא רעמערָא רעד ןיא ןרעװ ןעגנוזעג ךיוא ןענָאק ,ןָאטעאפ ןטימ
 -ליוו םעד ןוז ןראפ ךעדיש ןכַײר א ךרוד "רעיראק א, ןכאמ טראג סָאװ ,עכָאּפשימ
 -וטאנ טַײצ רעד טימ ךיז טָאה עמעט-עּפוכ ןוא -עריוט יד זא ,רָאלק זיא ךָאד - (+רענרעל
 ,טכיש ןשיטאבעלאב םענעכָארּפשעגסױא םעד וצ קעווא זיא יז ,טלקיוװטנא ,טגָאזעג יװ ,לער
 -ראפ-קידסעינצ א ,ןרָאװעג ןפאשאב עליכטאכעל זיא יז ןכלעוו ןופ ,עָאּפשאה רעד רעטנוא
 "סעלעקנאי, וצ לעלאראפ םערָאװ .ךיורבעג ןטרעסערגראפ סעמעלא ראפ רעירפ א עטלעטש
 :געװ ןקיּבלעזמעד טקנוּפ טכאמעגכרוד טָאה סָאװ ,דיל "סעלערָאס, ךיוא רימ ןבָאה דיל

 ןבעלרעד ןלעװ ןעמאמ רעד טימ עטאט רעד
 : .ןריפ וצ עּפוכ רעד וצ ןעלערָאס
 ןריפ וצ עּפוכ רעד וצ
 .ןריצ ךיז ןייש ץנאג ןוא
 ,רעטיפ ןיא טייג עלעּבלעק'ס
 ןעלערָאס ןעמענ טעוו'ס רעוו
 .רעטימ ןוא רעטָאפ ןגערפ טעװ
 ,ןגערפ ןעמ טעװ רעטומ ןוא רעטָאפ
 ,ןגייל ןעמיט רעלָאט טנזיוט
 ,ןגרָאבוצ ןעמ'ט רעלָאט טנזיוט
 ןעלערָאס ןעמעניט רעוו

 .ןגרָאז וצ סָאװ ןבָאה טינ טעװ :

 טכאמעגכרוד טָאה דיל-ןעיורפ רעד ןופ עמעט-עפוכ יד זא ,ןעגנורדעג זיא ןענאד ןופ
 סעלעקנאי רעטנוא , ןופ ןרעטסומ יד יװ ,טכיש ןכעלגעמראפ םוצ עיצילָאװע עקיבלעזיד
 :דיל עקידנעגלָאפ יד זיא טארּפ םעד ןיא רעטעליוב רעמ ךָאנ ."עלעגיוו

 ,ךעלעכיק עשטאּפ ,עשטאּפ
 ,ךעלעכיש ןפיוק'ט עטאט רעד
 ןפיוק רע טעװ ךעלעכיש
 ,ןפיול וטסעװ רעדייּכ ןיא
 ,רעדייכ ןיא וטסעוװ ןפיול
 ,רעדייסעק וטסעװ ןענרעל
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 ,סערֹוש עכעלטע ןיא רעדייסעק
 ןבעלרעד ןלָאז עמאמ עטאט
 ,סערוסב עטוג ןרעה וצ
 ןעניווועגוצ סערוסב וצ
 ,ןענעייל שטַײט ןוא ןבַײרש ןוא ןענוואד
 ,ךעלכיב יד סיוא ןענעייל שטַײט
 .ךעלכיטנרעטש ןטפעה ןוא ןעיינ
 ,ןּבעוװּוצסױא ךעלכיטנרעטש
 : ,ןבעג עצייא ןא ןעמעלא םעד ןיא
 !ןייש רעייז ךָאד זיא ןּבעג עצייא ןא
 ,ןיילק זיא'מ לַײװ ןענרעל ךיז ףראד ןעמ
 ו .ןענרעל ךיז ןעמ ףראד ןיילק זיא'מ לַײװ
 ,ןענרעצרעד טינ ןרעטלע יד לָאז'מ
 ,טינָאּפ ךעליירפ א טימ ןענרעצרעד טיג
 ,םינַאכדאש ןעיירד ןָא ךיז ןבייה
 ,ןבַײרט טינ סעװָאטאק ןייק ןליוו םינַאכדאש יד
 ,ןבַײרש םִיָאנט ןיוש ןליוו ייז
 ,ןיילק זיא ןסָאכ רעד -- ןבַײרש םיָאנט
 ,ןייטשאּב ץירָאּפ םעד וצ ןענָאק לָאז רע יבא
 ,םיכָארד עכיוה ןיא ץירָאּפ םעד 'וצ
 4 ,םעכָאכ דימלאט א ןַײז טעװ ןסָאכ סעלערַאס
 ,סעלַײמ עטוג טימ םעכָאכ דימלאט א
 ,סעלַײש ןענעקסאּפ ןענָאק טעװ ןסָאכ סעלערָאס
 / ,ןענעקסאפ רע טעװ .סעלַײש
 : ,ןענעשראד עּפוכ רעד וצ ןֹוא
 ,ןלעטש ןייש ץנאג ךיז עפוכ רעד וצ טעװ רע
 ,ןלעפעג ןַײפ ץנאג םָאלױא ןצנאג םעד טעװ רע ןוא
 ' ,טלעװ רעצנאג רעד יא ,םָאלױא םעד יא
 ,טלעג ךאסא ןגָאזוצ ןעמ טעװ ןעלערָאס
 ,סעניוזעמ ץוכא טלעג ךאסא
 ,סעניולּפיצ ענרעדליג יד ןַײרא ןעמ טגנערב
 ,רעכעב ענרעב?יז ןיא ס ענױלּפיצ ענרעדליג/

 .רעכעה עשָארד יד ןסָאכ רעד טגָאז

 ,רעדיל ,ןגָאז וצ יוזא ,עשרעטכאפ עמאטסימ ןענַײז ,עקירעירפ יד יװ ,דיל יד טָא
 -נעמאזוצ א ,עיצאנימאטנַאק א קידנענַײז ןוא ,רערעל ןשיפרָאד םעד ןופ ןביולגוצ ןבירשעג
 טימ ַײס ,עטצעל יד טארפיב ,רעבָא יז ןענַײז ,ןטנאיראוו עקינייא ןופ ,סע טסייה ,סולש
 ןיא .עמעט-עּפוכ רעד ראפ ראבזַײװאב ןוא שיטסירעטקאראכ רעייז טלאהנִיא טימ ללס ,ליטס
 ןבױא רעד טימ ףיונוצ טלאפ רעכלעוו ,בײהנָא רעד טנאסערעטניא זיא דיל רעטצעל רעד
 -עכיש ןפיוק ריד לעוו'כ ,ןוז ןַײמ ,ףָאלש ,ףָאלש,, :ןימ ןכעלנע םעד ןוֿפ דיל רעטכארבעג
 ןימ א זיא'ס ("ןּפאלק, :שטַײט םעד רעסיוא "ןפָאלש , ךיוא ךָאד טַײדאב "עשטאּפ,) "ךעל
 טנַײשרעד עכלעוו ,ןעלערַאס, ףא *ןעלעקנאי, ןופ ,"רעטכָאט , ףא "ןוז , ןופ גנוטעברארעביא
 רעכעלגעמראפ רעד ןופ ,ליטס םעד וצ טנעָאנ זיא ליטס רעד ךיוא .דיל ןופ גנאג ןיא עקאט
 רעד קידנעטשלופ ןיוש ךיז טליּפשעצ ָאד ךיוא סָאװ ,זיא רעקיא רעד רעבָא .דיל-"עלעקנאי;
 ץירַאּפ םעד וצ, ןעק סָאװ ,םעכָאכ דימלאט א ןסָאכ א-- ךעדיש ןשיוכַאס םעד ןופ לאעדיא
 -רעד ןוא ןזיוואב לָאמא רעדיוװ זיא'ס --"רעכעב ענרעבליז ןוא טלעוו ןוא טלעג , ,*ןייטשאב
 ןיא סעמעלא רעד ןופ טריפעג טָאה סָאװ ,עמעט-עפוכ רעד ןופ ,טגָאזעג יװ ,געוו רעד ןזיוו
 | .טכיש ןשירעלדנעה םענעכָארּפשעגסױא םעד וצ "עלעגיצ ןדלָאג , טארּפ ןטסּוװאב א

 :סערוש יד ןענעכייצראפ וצ ַײדעק זיא דיל-גיוו רעטצעל רעקיזָאדרעד ןיא ,וועגא !
 ךעלכיב יד טָא ."ןעלכיטנרעטש ןטפעה ןוא ןעיײנ ,ךעלכיב יד סא ןענעײל שטַײט,
 רעדיל-גיו עכעלרעגריב-קידעלָאקסאה יד ןיא ןרעזאכרעביא דלאב ךיז ןלעװ ךעלכיט ןוא
 םאגאה ,םינָאנא םעד ןופ טמאטש וויטָאמ רעקיזָאדרעד זא ,ןעמיס א--"עלעמאד, רעד ןגעוו
 .ןעז ןרימ יװ- ,ןדאפדלָאג ךרוד ןרָאװעג טריזינרעדָאמ ,ןַײז לָאז ,רעטעּפש זיא רע
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 ןעגנוזעג בוטש רעדעי ןיא טינ ןפיוא לָאכעב ןיוש ןעמ טָאה ןימ םעד ןופ רעדיל יד
 עמעט יד .ןדיישרעדנאנאפ ןבױהעגנָא ןיוש ,סעָאמשאמ ,ןטכיש יד ךיז ןבָאה ָאד ,דניק םעד
 רעד טארפיב ,טכיש-ןסאמ רעד ןוא דנאטש ןקידסעכיי-שיקאמורפ םעד אב ןבילבעג זיא
 אראפ סָאװ טָא םערָאװ .קיטאמעט רענעגייא ןַײז ףא רעבירא זיא ,טכיש רעשיּכָאלעמעלאּב

 -קיוטנא רעקידרעטַײװ ריא ןיא עמעט עשיטעבעלאב עקיזָאדיד ןעמונעגנָא טָאה'ס גנודנעוו

 .רעגייטש ןכעלטלעוו ףא רעבירא עיגילער ןופ זיא דנאטשלטימ רעד ןעוו ,ע;צײלָאװע ןוא גנול

 ,ןדיירפ ןיא ,ףָאלש י

 ,ןדיײל ןייק טינ טסייוו וד
 .דניק ערעַײט ןַײמ ,ףָאלש
 ,עלעגייפ ןַײמ ,ףָאלש
 ,עלעגייא ןַײד וצ ךאמ
 .דניק רעַײט ןַײמ ףָאלש

 ,עמאטסימ ןרעטלע ןענַײד
 ,עמאמ עטאט עַײרט ןענַײז
 .ןבעלרעד סטוג ריד ראפ ןלעװ ןטלַאװ
 עלעטירט א ןעז ןרעג ןטלָאװ
 ,עלעסיפ עַײרטעג ןַײד ןופ
 .ןבעג עקָאדצ סיוועג ייז ןטלָאװ

 ,ןלאב יד ףא ןדאלעג ןַײז טסעוו
 ,ןלאז יד ןיִא ןצנאט טסעוו
 ,ןיהא ןוא רעהא ןעיירד ךיז טסעװ
 ןרעו ןלעפעג טסעװ
 ,ןרעה עלא ןשיװצ
 .דניק ןַײמ ,סיוא ךיז ףָאלש לַײװרעד

 ,ירפ רעד ןיא ןייטשפוא טסעוו
 ךאסא טעברָא ןבָאה טסעוו

 ךעלעכיט ןקירטש טסעװ
 --ךעלעכיב יד ןופ ןזעל ןוא
 .דניק ןַײמ ,סיוא ךיז ףָאלש לַײװרעד

 :טנַא;ראוו א ךָאנ זיא טָא ןוא

 סיטי. שוי א ייי8דקא) טןקא פז

 ,ךעלעכיּב ןזעל טסעװ וד
 ,ךעלעכיט ןקירטש טסעװ וד
 .דניק ןַײמ ,ףָאלש עלַײװרעד

 לאז ןִיש טרָאד
 ,לאב א לָאמא ןַײז טעװ
 !טניו א עלעדיילק ןַײד טימ ןכאמ ט'סוד
 ,עלעמאמ ,עשז ףָאלש ,עשז ףָאלש
 ,עלעמאד א לָאמא ןַײז טסעװ וד
 .טנוזעג ףָאלש ,עלַײװרעד

 ,םישורייּפ ןייק טינ ןרעדָאפ ןוא ךיז ראפ ןיילא ,ךיז טכאד ,ןדייר רעדיל עקיזָאדיד
 ןענַײז טרא םעד ןופ רעדיל יד .עכעלרעּפמַײשאב א זיא עמעט רעד ןופ עַיצילָאװע יִד
 ךיוא טָאה ןטנאלראוו ענענאראפ ַײרד יד רעסיוא םערָאװ ,טיירּפשראפ גונעג ,םינָאּפא ,ןעוועג
 טיג טסייו ןעמ זא יוזא ,דיל ןימ אזא טקנוּפ ןבירשעגנָא ,רעטַײװ ןעעז ןרימ יוװ ,ןדאפדלָאג
 ןעמוקעג זיא'ס זא ,ןעמיס א זיא ןיילא סָאד טָא זיא--(? טכאמעגכָאנ טָאה ןעמעװ רעװ
 ןופ ךעלאהעמ רעד ,ָאי .עריוט ןוא עּפוכ ןופ עמעט רעטלא רעד ףא רעלעטשאב רעַײנ רעד
 זיא עמעט יד רעבָא ,רעשפיה ץנאג א זיא רעדיל עקיזָאדיד זיב "עלעגיוו סדניק ןרעטנוא,
 זיא עפוכ ןופ ןוא "עלעכיב, ןרָאװעג זיא "עריוט, ןופ סָאװ טשינ רעמ ,עקיּבעלעזיד ךָאד
 ןרָאװעג ,סע טסייה ,זיא סָאבעלאב ןשיקאמורפ םעד ןופ .עלעמאד א ןוא לאב א ןרָאװעג
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 -גיו עַײנ א ןוא לאעדיא רעַײנ א טלאהניא-ןבעל רעַײנ א .רעגריבניילק רעכעלטלעוו א
 טָאה עמעט עכעלרעגריּבניילק ןוא עשיטאבעלאב עקיטפאהדנאטש עקיבלעזיד ןוא ענייא ,דיל
 ּפאטע רעשיטסירעטקאראכ רעד ,רעטצעל רעד ןוא ,ןּפאטע ענעזיוואב ַײרד יד טכאמעגכרוד
 -ליגניימעגלא ןופ רופש ןדעי טימ ןסירעצ ערמאגעל ןיוש טָאה ,עלעמאד ןוא עקָאדצ ןופ
 ןעגנילק טנעקעג דיל אזא טָאה ןסאמ ראפ .טַײקירעהעגנָא-ןסאמ ןופ טארפיב ןוא טַײקיט
 םעד ןריצנערעפיד לאלכיב ףראד עמ זא ,ןעגנורדעג זיא ןענאד ןופ ןוא .עריטאס א יװ רַאנ
 -לָאפ ,ךעלטנגייא ,זיא ,טיירּפשראפ זיא ןוא םינָאנא זיא סָאװ ץלא ."דילקלָאפ , ןימרעט
 יֹוֲא ךיז ןָאק עמ בוא ,רָאלקלָאפ רעזאושזרוב עליפא ןוא ןטכיש ענעדיישראפ ןופ רָאלק
 .-לֶאפ, רעטכארבעג סָאװ רָאנ רעד עכלעוו וצ ,ןטַײצ-עלָאקסאה יד ןיא םערָאװ ...ןקירדסיוא
 זַײװלײט טעּפמיא-ןסאמ רעד זיא ןטַײצ ענעי ןיא ,סעכַײש א ןפיוא לָאכעב טָאה "רָאלק
 רעד ןיא ןײג ץגעגילעטניא לייט א ןסיוטשעג טָאה רע ,גנוטכיר רעדנא ןא ןיא רָאג קעווא
 ןוא שטנעמ-ןסאמ םענופ רָאלקלָאפ רעקיטלמעד רעד ןוא ,עליפא םזילא:צַאס ןופ גנוטכיר
 עקידשרעדנא רָאג ,ןעו ןרימ יװ ,ענעכַארּפשעגסױא ןַײז טאהעג ןיוש טָאה עכָאלעמלאב
 .עִיצײלַאװע ןוא געוו םענעגייא ריא טכאמעגכרוד טָאה עכלעוו .די ,-גיוו

 ,דיל-קלָאפ ,ןגָאז וצ יוזא ,עכעלמיטנסאמ יד ןעלדנאהאב ןייגוצ ןרימ רעדייא רעּבָא
 סָאװ ,ןטנאיראוו ַײרד ,ןטנא;ראוו עירעס א טימ דיל-גיו א ענייא ןרעװ טנָאמרעד ָאד ףראד
 עמעט רעד טעמדיװעג ןענַײז ןוא ,ןפָאלשנַײא טינ לי דניק סָאד סאשיב ןעגנוזעג ןרעוו
 ,טרא םעד ןופ ,ןיימ ךיא יו ,טנאלראוו-רעטסומ א זיא טָא .ערַאהנַײא ןופ

 ,דניק ןַײמ ,עשז ףָאלש
 דניוושעג ןוא ךיג
 .עלעגיוו רעקנינייש ןַײד ןיא
 ריד ןבעל ןצעז רימ ךיז לעװ ךיא
 .עלעדיל עקנינייש א ןעגניז ןוא

  ,רעגייטשא ראפ סָאד ויא סָאװ
 רעגייז א ףלעוװצ ןיוש זיא סע
 ןַײא טינ ךָאנ טפָאלש וד ןוא
 ,ערָאװס רעדנא ןייק זיא סע
 ,ערָאהנײא'נא טסָאה וד זא
 .דניק ןַײמ ,ןייא עשז ףָאלש

 ,טעּפש ןַײז טינ טלָאװ סע ןעוו
 ,טעב ןופ ּפָארא ךיא טלָאװ
 ,ןכערּפשּפָא ערָאהנײא'נא טלָאװ ןוא
 ףוג ןַײד ןופ ּפָארא
 ,ףוא טינ ךָאנ ןענַײז רעבַײװ יד זיִב
 .ןפרָאװראפ עלעּפעק יד יוזא וטסָאה סָאװ

 :עּפָארטס א ךָאנ ןַײרא ךיז טריפ ןטנאלראוו ייווצ עקירעביא יד ןיא

 ףורא עמָאשענ יד טייג ,טּפָאלש ןעמ זא
 .רעכיב יד ןיא סערייווא יד טבַײרש ןוא
 ,דניק ןַײמ, וד ןוא
 ,דניז ןייק טינ טסָאה
 .רעכיז ןוא קִיור ןפָאלש טסנעק

 :סעכור ןוא טָאג ןיא ןבױלגרעבָא רעד טקירדעגסיױוא ךיז טָאה ,סע טסייה ,יוזא טָא
 דניק סָאד סָאװ ,סָאד ערָאהנַײאנא ןַײז סע זומ ,סערייווא ןייק טינ טָאה דניק סָאד דלאביוו
 ןופ עִיצילָאװע יד ןענעכייצאב ךַײלג טנאסערעטניא ַײברעד זיא רעבירעד ןוא .טינ טפָאלש
 :דיל רעקידנגלָאפ רעד ןיא ןפָאלש טינ סדניק םעד ןגעװ עמעט רעד

 ) ,דניק סעביל ןַײמ ,ףָאלש עלול-עלא
 ' ךעלעגיוא יד וצ עשז ךאמ
 .װ .א .א
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 טסנייוו ןוא ךיז טסעשטשעיּפ
 : ,טינ וטסליוו ןפָאלש ןוא
 רעטומ ןַײד ןָא ךָאד טסכאמ
 .טימרעד טימ ןצרעמש
 ,דנורג רעצנאג ןַײד זיא ןגיוו ןוא ןעגניז
 .דנוזעג עשז ףָאלש ,דניק ןַײמ ,עשז ףָאלש

 ,ןרעב טימ סעּבאשז
 ,ןציז ןסיורד ףא ןעהָא
 ,סנקעטש עכיוה .יד טימ
 ,ןציּפש עגנאל יד טימ
 טנייוו סָאװ ,עלעדיימ א
 --ןַײז קִיור טינ ליוו ןוא
 וצ ריא ייז ןעמענ
 .ןַײרא עברָאט ןיא ןפראוו ןוא

 -עברָאט רעד טימ ןוויטָאמ עשיסורסַײװ יצ עשינַײרקוא עכעלנע ןָא טנָאמרעד ךיל יד
 ָאד ןוש טרעװ ןפָאלש טינ סדניק םעד סָאװ ,טנאסערעטניא זיא'ס רעּבָא ,ןטימ ןיא דליּב
 ןוא ןצרעמש סרעטומ רעד ןופ טדערעג טרעוו'ס ,ערָאהנַײאנא יו טשטַײטעגסױא רעמ טשינ
 ,עמעט עקיזָאדיד .רעמ טשינ ,ןקערש ןופ לטימ רעטריפעגנַײא טלמעד רעד טכיורּבעג טרעוו'ס
 ןביולגרעבא ןזעיגילער ןופ :גנולקיווטנא עכעלריטאנ ריא ,טאהעג ךיוא טָאה ,ןגָאז ןעמ ,ןָאק
 ,דילגיו יד ןעגנאגעג לאלכיב זיא גנוסאפוא רעד טָא וצ ,גנוסאפוא רעכעלטלעוו רעמ וצ
 .ןטכישנסאמ עטשרעטנוא טלמעד יד ןופ ןעיניק רעד רעמ ןוא רעמ ץלא ןרָאװעג זיא סָאװ

 ךיז טָאה "עלעגיוו סדניק ןרעטנוא , ןופ ךעסונ ,טגָאזעג יװ ,ןרעטלע םעד ןיא ןיוש
 םורפ רעד ןיא עליפא ךורברעביא ןא טקרעמ רעכלעוו ,טנאיראוו א רענייא טּפאכעגנַײרא
 רעשיטסירעטקאראכ א זיא טנאלראוו רעד .דיל-גיוו רעקיזָאדרעד ןופ קיטאמעט רעקידרעגייטש
 :טכארבעגּפָארא ןרעװ ףראד ןוא

 עלעגיוו סדניק ןרעטנוא
 ,עלעגיצ ןדלָאג א טייטש
 ןעלדנאה ןרָאפעג זיא עלעגיצ'ס
 ,ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר
 -- ןגַײפ טימ סעקניזָאר
 .ןגַײװש ןוא ןפָאלש טעװ דניק'ס

 ,ור ןַײד ןיא רימ ףָאלש ,רימ ףָאלש
 ,וצ ךעלעגיוא ערעשָאק יד ךאמ
 : ,ףוא ייז ךאמ ןוא וצ יז ךאמ
 ,ףוא ךיד טקעװ ןוא עטאט רעד טמוק

 ,קעוופוא טשינ ,עטאט ,עטאט
 .קעווא רעטַײװ ןפָאלש טעװ דניק סָאד
 ,דניק רעַײט ןַײמ ,ףָאלש עשי ףָאלש
 .טנוזעגוצ ןַײז ריד טעװ סע

 סעקניזָאר, ערוש רעד ךָאנ רעבָא ,רעװָאבראקס א ךָאנ זיא ,סע טסייה ,בײהנָא רעד
 ערוש א ןַײרא ךיז טריפיס ,עמעט עלענָאיצידארט יד רעביא ךיז טסַײר "ןעלדנאמ טימ
 טמענ דיל יד ןוא "ןגַײװש ןוא ןפָאלש טעװ דניק'ס,-- םעדכַאנ ןוא "ןגַײפ טימ סעקניזָאר,
 יוזא ,עשידניק ןייר א רָאנ עקידרעגייטש-זעיגילער ןייק טינ ןיוש ,גנודנעוו עַײנ א ןָא ןוש
 .טנוזעג ןַײז ןוא ןפָאלש ףראד דניק סָאד זא ,םעד ןגעװ ךיז טדער'ס ,ערעטיליטוא ,ןגָאז וצ
 ,עטאט, ;רעטָאפ םוצ גנודנעװו א ןאראפ ָאד זיא'ס סָאװ ,סָאד ןקרעמאב וצ זיא ַײברעד
 ךיא יװ ,ןיוש טגיל ָאד ןוא "קעווא רעטַײװ ןפָאלש טעװ דניק סָאד ,קעוופוא טינ ,עטאט
 ןופ ןעמוק ףראד עטאט רעד זא ,סעָאמשאמ :דיל רעד ןופ טַײטאּב רעלאיצָאס רעד ,,ןיימ
 דיל יד זא ,סע טסייה ,ןפאשאב טינ דיל ןייק ךָאד טרעװ ןעמוק לָאמנייא בילוצ ןוא ץעגרע
 טמוק ןוא טקיטפעשאב ץעגרע זיא רעטָאפ רעד ּוװ ,סעכָאּפשימ ענעי ןיא ןפאשאּב זיא
 ךיז טָאה סָאװ ,ויטָאמ רעד זיא'ס -- ןיוש טפָאלש דניק סָאד סאשעב ,םייהא קידנעטשאב
 ןעמ ןָאק .דלעפנעזָאר .ש ןופ "עלעגנַיי ןַײמ, דיל רעטסּוװאב רעד זַיִּב טלקַײקרעד רעטעּפש
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 / וצ דיל רעזע;גילער רעד ןופ ךורּברעביא רעד זא ,סולשאב םוצ ןעמוק ןענאד ןופ ,ןּביולגוצ
 עמאמ יד ּוװ ,סעכַאּפשימ עניימעג ענעי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רערעטיליטוא-שידניק רעד
 ץעגרע ןזיא סָאװ ,רעטָאפ ןגעװ יװ ,עריוט ןוא עּפוכ ןגעו טכארטעג רעקינייװ ןיוש טָאה
 .ןעמוק סרעטָאפ םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא טנוזעג סדניק םעד ןגעװ ןוא טקעסייראפ

 טרא םעד ןופ ,רעדיל ַײר עצנאג א ןופ גנומאטשּפָא יד ןָא ךיז טבייה טשרע ָאד ןוא
 יד ןּכלעװ ףא ,רעטָאפ ןטקיטפעשאב א ןופ ךליהּפָא ןא ךיז ןיא ץעגרע ןגָארט סָאװ ,רעדיל
 ןיא ןאראפ ןזיא עקירָאפ יד יװ דיל ןימ אזא .דניק םעד םעד ןגעוו טגניז ןוא טראוו רעטומ
 רעד ןלאפעגסיורא זיא דיל רעד ןיא סָאװ ,טנאסערעטניא זיא'ס רעבָא ,טנא;ראוו א ךָאנ
 רעד ןיוש טרירוגיפ דיל רעד טָא ןיא .ןעלדנאה םעד טימ "עלעגיוו סדניק ןרעטנוא , בײהנָא
 ןטמיטשאב א טימ ןדנוּבעג טינ ,סגָאזעג רעלרפ יװ ,ןיוש זיא סָאװ "עלול עלא, ךעסונ
 ."עלעגיוו דניק ןרעטנוא,, יו ,טלאהניא

 ,עלעדנוז ,עלול עלא
 ,עלעגיוו רענייש ןַײד ןיא עשז ףָאלש
 ,ףוא ךיז קעװ ןוא ןַײא עשז ףָאלש
 . ,ףוא ךיד טקעװ ןוא עטאט רעד טמוק
 ?טכארבעג ךעלרעדניק ענַײמ רע טָאה סָאװ
 ,ןגײפ ןוא ךעלעּפע ןוא ךעלעסינ
 .ןגַײװש ליטש ןלעוו ךעלרעדניק ענַײמ

 אֹּב רעבָא ,ןקעוופוא רעקיבלעזקעד ןוא ,ןעמֹוק ףראד סָאװ ,עטאט רעקיבלעזרעד
 ןוא ךעלעסינ, טכארבעג טָאה עטאט רעד זא ,םעד ןגעװ ךיז טדער ָאד .גנוּבעגמוא רעַײנ א
 -מוא ןא ןטאט א ןגעװ ךיז טלדנאה'ס זא ,רערעלק ךָאנ טרעװ טָא ןיא "ןגַײּפ ןוא ךעלעּפע
 ,טכאד רימ יו ,ןשיגָאל םעד רעטַײװ ךרוד טיצ ןעמ זא ,ןוא ,רעיגמוא ןא יצ רערָאפ
 ,ףָאלש ,ףָאלש , ךעסונ םעד ןופ רעדיל עירעס רעצנאג רעד וצ רעדיל ייווצ יד ןופ םעדָאפ
 ןעמ טעז ,ןימ םעד ןופ רעדיל ערעדנא וצ ןוא "ףרָאד ןיא ןרָאפ טעו עטאט רעד ,ףָאלש
 . ,עקיבלעזיד ןוא ענייא יד ,ןטנאיראוו ןוא רעדיל עלא יד ןופ גנומאטשּפָא יד ןיוש שוכעב
 ,גנומאטשּפָא ,ןיימ ךיא יו

 ,ףָאלש ,ףָאלש ,ףָאלש
 ,ףרָאד ןיא ןרָאפ טעװ עטאט רעד
 ,עלעּפע ןא ןעגנערב רע טעװ
 .עלעּפעק סָאד טנוזעג ןַײז טעוװ
 .װ ,א .א ףָאלש ,ףָאלש
 ,ףֶא ןא ןעגנערב טעװ עטאט רעד
 --עלעכַײי א ןעגנערב טעװ עמאמ יד
 .עלעכַײב רעד טנוזעג ןַײז טעװ
 5 .וװ .א .א ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 - עלעטנע ןא ןעגנערּב טעװ עטאט רעד
 ,עלעטנעה יד טנוזעג ןַײז טעװ
 - עלעסיש א ןעגנערב טעו עמאמ יד
 .עלעסיפ יד טנוזעג ןַײז טעװ

 ,סע טסייה ,עטאט רעד - ענייא ןופ טאמיק ןענַײז ןטנא;ראו ענענאראפ ַײרד יד
 טמענ ןעמ זא ןוא ,ןטיירגוצ םאטסענימ טעװ עמאמ יד ןוא ףרָאד ןופ סעּפע ןעגנערב ףראד
 :דיל עטנאקאב א ,דיל א ענייא ךָאנ טכא ןיא

 ול ול ול ול יל יא
 ,יה ָאטשינ עטאט
 --?ןרָאפעג עטאט זיא ּוװ
 .ירטס ןייק
 --?ןפיוק עטאט טעװ סָאװ
 .יק א טימ עלעבלעק א
 --?ןקלעמ טעװ רעװ
 .וד ןוא ךיא
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 רעלדנעה-ןיילק עקילָאמא יד טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה ָאד זא ,ןגיײצרעביא טינ ןעד סָאד ףראד
 הק א ןכוזסיוא ,רעפרעד יד רעביא עסָאנראּפ ןכוז ןייגמוא ןגעלפ סָאװ ,סעכָאלעמלאב ןוא
 -איצָאס רעד טָא ןיא ָאד ןוא .טעברא רעד ראפ סע ןעמוקאב לָאמא ןוא ,ףָא ןא ,לבלעק א
 רעד ןופ קעװא ןענַײז סָאװ ,רעדיל ע;רעס עַײנ יד טָא ןעמוקעגפוא ןענַײז עוויווס רעל
 טנוזעג ןופ ןגארפ עלעלרעטאמ טימ ךיז ןקיורמּואב ןביוהעגנָא ןוא םעלבָארּפ-עּפוכ-ןוא-עריוט
 ...ןסע ןוא

 *ןטנערוקנָאק , גנולייצרעד ןַײז ןיא דלעפנעזַאר .י רעּבַײרש םאב ןעניפעג רימ זא 0 :
 ;דיל ןימ אזא

 ,עלעדיימ ןַײמ ,עלול עלא
 ,עלעדיילק א ןכאמ ריד טעװ עמאמ יד
 ,עלעּפעק סָאד ןשאװ טעװ עטאט רעד
 ,עלעּפע ןא ןעגנערב יד טעװ עמאמ יד
 * ,ןעלעגיוא יד ךאמראפ ,ךאמראפ
 ,ךעלעגייב ןעגנערב ריד טעװ עמאמ יד
 .ןלול יוא ולולעלא

 ןענַײז "ןטנערוקנָאק סדלעפנעזָאר ןופ עוויווס רעמערַא רעד ןיא זא ,ןיוש ןעמ טייטשראפ
 סָאװ ןוא עטאט רעד ןָאט טעװ סָאװ, ןגעוו טינש םעד ןופ רעדיל יד ןסקאוועג עקאט יז
 ןא רָאג ,םענָאּפ ןלאיצָאס רעייז ןזַײװ סָאװ ,רעדיל עלא יז--"עמאמ יד ןעגנערב טעװ
 עירעס א ענייא ךָאנ ןוא .עלעמאד ןוא עּפוכ ,רעכיב ןוא עריוט ןופ רעדיל יד רעדייא ןרעדנא
 .רעד ןופ טריפיסנאמע ךיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל ,ןרעװ טנָאמרעד טציא ָאד ףראד רעדיל
 :ןרעטסומ ענייש רעייז ןגָאמראפ ןוא קיטאמעט רעקידרעגייטש-זע;גילער

 ,עלול עלא
 ,עלודג ןַײמ ,ףָאלש
 ענַײד וצ ךאמ

 ענַײּפ יד ךעלעגיוא :
 .דניושעג ןוא ךיג ץנאג
 רעדִיו ףוא ייטש ןוא
 ,רעדילג עטנוזעג טימ
 ,דניק סעסיז ביל ןַײמ

 ;דיל א ךָאנ ןוא
 ,עקנילול עלול עלא ' :

 ,עקנילודג ןיימ ףָאלְש ,עשז ףָאלש
 ,עקנינייר ןַײמ עלעדניק
 ,עקנינייש ןַײמ עלעדניק
 ,עלענייוו טינ עקניפָאלש
 .עלעניילא עקניטאּפ

 4 ;רעטסומ א ךָאנ ןוא
 ,סנַײמ עלעקלאיל = -

 ,סנַײמ עלעקּפוּפ
 ,סיז רימ טזיב ,ןבעל ןַײמ טזיב
 סנַײד עלעגיוא סָאד וצ ןיוש ךאמ

 .שוק א רימ ביג עלעקזיב ןוא :

 רעד ןופ ןרעטסומ ענייש ךעייז ןענַײז ןימ םעד ןופ עגיוזא ךָאנ ןוא רעדיל .עקיזָאדיד
 ןָא ,שידניק טסָארּפ ,לארטיינ ןענַײז יז םאגאה םערָאװ .(ז דיל-גיוו רעטריזיראילוקעס ןיוש
 ךַײלגאב ןבָאה יז סָאװ ,טקאפ רעד רעבָא ,ןרעגאב עלאיצַאס ענעכָארּפשעגסיױא םוש ןייק
 -עיגילער-לאנָאיצאנ רעקידנשרעה רעד ןופ ךיז טרעקענּפָא "רעדיל-ףרָאד , עקירעירפ יד טימ
 ןלאיצָאס א טָאה ןוא זַײװאב א ןיא עפוג טקאפ רעד ,קיטַאמעט רעשיטאַבעלאב ןוא רעז
 טכיש ןפיוא לָאכעב ןרעדנא ןא ,םעַײנ א ןרעהעג רעדיל עקיזָאדיד זא ,ןעמיס א ,טַײדאב
 םענופ דיל-גיו רעלאיצָאס ןוא ןצנאגניא רעכעלטלעוו רעד וצ געװ םעד סיוא ןטערט ןוא
 ןעלדנאהאב וצ יידכיב רעבָא .דייר א ןייג טעוו'ס רעכלעוו ןגעוו ,רעטעברא ןוא שטנעמ-ןסאמ

* 
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 ןפאטע עקינייא ךָאנ ןריראב ךָאנ ןעמ ףראד רעדיל עקידרעטעּפש יד טַא ןופ קיטאמעט יד
 -נָאק יד - ןפורנָא ןָאק עמ רעכלעוו ,רעד ןופ ,דיל-גיו רערעטלע רעד ןופ סעמרָאפ ןוא
 -קלָאפ עלא יד ןשיװצ טרָא ןטנאסערעטניא ןוא ןשּפיה א טמענראפ סָאװ ,דיל-גיוו עשיטקילפ
 : י / .ןעגנוטכיד עשיטסירָאל

4 

 .דיל-גיוו עשיטקילפנָאק-שיטסירָאלקלָאפ

 ריס .רעדיל-גיו עטכארטאב עקירעהאזיב עלא יד ןגָאמראפ ךירטש ןעמאזניימעג ןייא
 יד ןופ ןיוש טדערענּפָא ,"רעדיל-ףרָאד  לקיצ רעד ַײס ,לקיצ רעשיטאבעלאב-זעיגילער רעד
 ,רעדִיל ןענַײז סָאד .טַײקשילידיא רעיײז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ,רעדיל-טנעמיטנעס עטצעל
 עשיטקילפנָאק ןייק ,סעריטס-ןבעל ןייק ,ןטפאשנדייל עשיטקילפנָאק ןייק טינ ןגָאמראפ סָאװ
 לאָיצָאס ךָאט ןיא ,טגָאזעג יו ,זיא סָאװ ,דיל-גיוו יד רעבָא .ןעגנאלראפ רעדָא ןעגנונָאמ
 עלאיצָאס ענעדיישראפ טלגיּפשעגּפָא ןרָאי ןופ ךעשעמ ןיא טָאה סָאװ ,דיל-גיו עשידִיי יד ןוא
 ןוא קיטאמעט עשיטקילפנָאק יד ןדַײמסױא טנָאקעג טינ ,ךעלדנעטשראפטסּבלעז ,טָאה ,ןּפאטע
 --רעדיװ ןוא ןעגנויצאּב-ןשיװצ עכעלטפאשלעזעג-ךעלנעזרעּפ יד ןיא ,טרעקראפ .גנולדנאה
 ןוא ןטכיש ןופ גנולקיוטנא ןוא ןבעל עקיטלמעד סָאד טליפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןכורּפש
 ךיל-גיוו עשידִיי יד ןוא ,טלאהניא-טּפיוה ריא ןּפעש ןפוראב ןעוועג דיל-גיוו יד זיא ,ןסאלק
 טנכייצעגּפָא ןוא טלגיּפשעגּפָא ,ןדיישראפ ןטַײצ ענעדיישראפ ןיא - טּפעשעג עקאט טַאה
 ןוא ןטכיש רעשידִיי רעד ןופ גנולקיוטנא רעכעלקנאדעג ןוא רעקידרעגייטש ןופ ןּפאטע
 .טיײקכעלטפאשלעזעג-ןסאלק

 ךיא ,דיל-גיו רעשיטקילפנָאק רעד ןופ עמעט עקיצניײא יד טינ בוא ,עמעט-טּפיוה יד
 -גיוו יד ןופ ןָא ןבייה רימ .ןטַײהנגעלעג ענעדיישראפ אב רעטָאפ םוצ גנויצאב סרעטומ רעד
 רעד ןופ שינעגעגאב עשיטקילפנָאק ,םינָאּפא ,עטשרע יד ןעמונענפוא ןבַאה סָאװ ,רעדיל
 רעד ןיא ןסָאגעגסיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדיל-גיוו יד ןיימ'כ ,טלעוו רעַײנ רעד טימ רעטומ
 יד ןענַײז סָאד ;'סערציוא סרעסייק םעד, וװיטָאמ-טײל םעד טימ עמרָאפ רעטריזיליבאטס
 ,ליװ ןוא ,סערױקיּפא םעד רעטָאפ םענעברָאטשראפ םעד טרעיודאב רעטומ יד ּוװ ,רעדיל
 .ןַײז םורפ ןוא טוג ןדיינאג בילוצ לָאז דניק סָאד זא

 ,טגײלעג ןפָאלש ,דניק ןַײמ ,ךיד בָאה'כ
 ,טייהרעטנוזעג ןפָאלש רימ וטסלַאז !

 ןגיל רימ וטסלָאז טייהרעטנוזעג
 ,ןגיוו ךיד לעװ ךיא ןוא ןעגניז ריד לעװ ךיא ןוא
 ,דניק ןַײמ ,ףָאלש ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 ,טנוזעג ןַײז ןוא ןבעל רימ טסלָאז וד

 ,טכאמעגוצ ךעלעגיוא ענַײד ןיוש טסָאה וד
 ,טכאנראפ רעטנוא טייג ןוז ענייש יד יו
 ,וצ ןוא ןפָא ךעלעגיוא ענַײד ןיוש טסָאה וד
 .ירפ רעד ןיא ףוא טייג ןֹוז ענייש יד יװ
 ...דניק ןַײמ ,ףָאלש

 ,ןלָאצוצּפָא טינ רָאג זיא סערציוא סרעסייק םעד
 | ,ןלָאמוצּפָא טינ רָאג זיא דניק ןַײמ ןופ טַײקניײש סָאד
 ,ןבעגעג טָאג רימ טָאה ענָאטאמ אזא
 ןבעל רימ לָאז רע ,ןסקאוו רימ לָאז רע
 .װ .א .א ףָאלש

 עכולעמ רענעדלָאג ןַײז טימ סערציוא סרעסייק םעד '
 | ,עכינ ליפ יוזא טשינ רימ אב ךָאד זיא

 ןַײש עקיטכיל ןַײד טימ עכינ רימ אב טסיב וד יװ '
 ןַײמ טלעוו יד זיא ןַא ךיד קוק ךיא זא
 .װ .א .א ףָאלש
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 ןקיטנא עטסרעַײט יד ,ןטנאילירב עטסרעַײט יד
 ,ןקיווקרעד ץראה ןַײמ ליפ יוזא טינ ןעוט
 ,קילב ןקידווענעכ ןַײד טימ ץראה ןַײמ טסקיװקרעד וד יװ
 ו .קוק א ריד ףא וט ךיא ,דניק ןַײמ ,סאשעב
 : .וװ .א .א ףָאש

 ,ןרעלקראפ ריד ןגעװ לָאמא וט ךיא ןעוו
 ןרעטש יד טימ ןוז יד עז ךיא ,רימ ךיז טכאד
 ,ןדייר רימ וצ טסוט רעטכעלעג ןַײד טימ וד ןעוו
 .ןדיינאג ןופ ןרעיוט יד רימ ראפ ךיז ןענעפע
 .װ .א .א ףָאלש

 ,ןייטש ןפָא ןלעװ ןדיינאג ןופ ןריט יד
 ,ןיײג ןכראד טלעװ רענעי ףא לעװ ךיא זא
 ,רעטֹוג א ןוא רעמורפ א ןַײז ךָאד טסעװ וד
 ,רעטומ סקידאצ םעד ןַײרא טזָאל ,טייג יז :ןגָאז ןעמ טעװ
 .װ .א א ףָאלש

 ,ןטָאבעג טָאה טָאג סָאװ ,ןטלאהעג טינ טָאה עטאט ןַײד
 ,ןטָארב ןוא ןענערב טלעװ רענעי ףא םיא ןעמ טעװ
 ןעִימ ןָאט ךיד טסעװ ,דניק ןַײמ ,וד רָאנ
 ,ןעיצוצסיורא םענעג ןופ ןטאט םעד
 .וװ .א .א דניק ןַײמ ףָאלש

 ןָא ךיז טבייה דיל יד ּוװ ,רערעצריק א ןענאראפ .טנאיראוו רערעגנעל א זיא סָאדְ
 וו ןוא "סערציא םרעסייק םעד טאהעג טְלָאװ ךיא זא, :ערוש רעטסּוװאב רעד טימ ךַײלג
 ןטנא;ראו עלא ןופ זיא ןפיוא לָאכעב .טצריקראפ זיא סעלַײמ סדניק םענופ גנורעדליש יד
 ,עטשרע יד -- ןלייט עשיטאמעט ייווצ טפעהאּב ,טגָאזעג יװ ,ןענַײז דיל רעד ןיא זא ,ןעז וצ
 .רעטומ רעמורפ רעד ןופ ןרעגאב יד -- עטייווצ יד ןוא סעלַײמ סדניק םענופ ןעגנורעדליש יד
 עלא יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןבירשעג ןיוש זיא לייט עטשרע יד זא ,ןיוש ךיז טכאד
 עָאּפשאה רעד רעטנוא ןופ סיורא זיא ןוא רעדיל-גיו עכעלטלעוו-שידניק עטנַאמרעד רעִירפ
 -ײטעצ רעקיזָאדרעד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש רעשפע זיא .ךעסונ-"עלעגיוו סדניק רעטנוא,, ןופ
 :ןטלעװ ייווצ ןופ לעװש ןפא ןיוש טייטש סָאװ ,דיל רעד ןופ רעקאראכ-טנורג רעד גנול
 -ורפ ןוא ךָאנ רעוויטאוורעסנָאק רעד רעטומ רעד ןופ ןוא סעריוקיּפא םעד רעטָאפ םעד ןופ
 ּפאטע םעַײנ םעד טקרעמ סָאװ ,דיל-גיו עשיטקילפנָאק א ןיוש ןפיוא לָאכעב זיא'ס ?רעמ
 ,ןפָארטעג טפָא טָאה'ס יװ ,רעטָאפ רעד ןעװ ,גנוגעוואב-עלָאקסאה רענעמוקעגפוא רעד ןופ
 -גויושנָא עלאסקָאדָאטרָא עריא אב ןבילבעג זיא רעטומ יד ןוא רעקיניזַײרפ א ןרָאװעג זיא
 ,טיירּפשראפ ןעװעג ןענַײז טרא םעד ןופ ןעגנובעלרעּביא-רעטומ יד זא ,ןעמיס א ןוא ,ןעג
  םעד רעסיוא ןיוש טסאפראפ ,עמעט רעקיבלעזרעֶד ףא דיל א רענייא ךָאנ ןופ רימ ןבָאה
 ."סערציוא סרעסייק םעד ןופ,, ךעסוג

 ,ןגיו ךיד לעװ ךיא ,דניק ןַײמ ,ףַאלש
 ,ןגינ םענייש א ןעגניז ריד לעװיכ
 ,ור ןַײד ןיא ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 .וצ ךעלעגױא ענַײד עשז ךאמ

 ,ּפָא יז ןפע ןוא וצ ייז ךאמ
 ,ּפָאק ןַײד ןיא ריד טנוזעג א
 ,ור ןַײד ןיא ,דניק ןַײמ ,ףַאלש
 .וצ ךעלעגױא ענַײד עשז ךאמ

 ,ןכאמ ענעסאכ ריד ךיא לעװ רָאי ףלעוװצ וצ
 : ,ןכאז עטוג עלא ןוא רעדיילק ןעיינ ריד לעוו'כ
 ,רָאג ןופרעד טכאל סערױקיּפא רעד עטאט רעד
 ,רָאי ןצכא וצ רָאנ ,רע טגָאז ,ענעסאכ
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 / ןופ ןצנאגניא ןיא טפלעה עטשרע יד - גנולײט עקיבלעזיד טיהראפ ךיוא זיא ָאד
 וצ ְךָאט ןיא םוא ךיז טרעק עּפָארטס עטצעל יד ןוא טינש ןשידניק-ךעלטלעוו ןיוש םעַײנ
 טָאה דיל רעקידרעִירפ רעד ןופ ףָאס םוצ יו טָא ,עפוכ ןופ עמעט רעטנאקאבטלא רעד
 'יד רעבָא ,"דיי רעמורפ ןוא רעטוג א, ןופ וויטָאמ רעטלא רעד ןעגנולקעגכרוד םעצעעב
 -עטאט ןשיװצ טקילפנָאק א אב ,ןדנעטשמוא עלאיצָאס עַײנ ןוא ןיוש ערעדנא אב --עדייב
 וצ זיא לאלכיּב .גנוגעוואב-עלַאקסאה ןופ ןטַײצ יד ּפָא טלגיּפש סָאװ ,טקילפנָאק א ,עמאמ
 שּפיה טָאה ,רעגײטש-ןבעל ןיא ןטינשעגנַײרא ךיז טָאה סָאװ ,עפוקט עקיזָאדיד זא ,ןעז
 קילדעוו ,ליטס ןוא קיטאמעט ןופ םינָאמיס ,סע טסייה ,ןזָאלעג ,דיל-גיוו עשידִיי יד טקריוואב
 סדניק ןרעטנוא , רעשילידיא רעד ןופ עיצילָאװע רעד אב רעירפ ךיוא ןעזעג אה 'רימ
 ."עלעגיוו

 -רעטומ ןוא-רעטָאּפ רעד ףא דיל-גיוו רעשיטקילפנָאק רעד ןופ עיניל ןייא זיא סָאד
 -ראפ םעד ןופ ויטָאמ םעד ףא ןעגנובעלרעביא-רעטומ יד טרעהעג עיניל עטייווצ יד ,עמעט
 רעדנא ןא רָאג ןָא טמענ עמעט עקיַאדיד .רעטָאפ םענעגנאגעגקעווא רעדָא םענעברָאטש
 . רענעכַארּפשעגסױא רעקידרעטעּפש רעד ןיא ,ןעעז רימ יװ ,ןַײא ךיז טסילש ןוא רעטקאראכ
 ,ןימ םעד ןופ ןעגנובעלרעביא-רעטומ ערעניא עכעלנעזרעּפ עטשרע יד .דיל-גיוו רעלאיצָאס
 ןעניפעג ,דיל-גיוו ןיא טגָאזעגסיױרא ןפיוא ןשיטנאמָאר שילידיא א ףא ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ
  ןענַײז סָאװ ,ןטנאיראוו-רעדיל יד ןיא ,רעקיטכיר ,דיל ,ךערעעל ,רערעטלע רעד ןיא רימ
 ."ךעליימ א ןעוועג זיא לַאמא , רעדָא "עסַײמ א ןעוועג זיא לָאמא , ןעמַאנ ןרעטנוא טסּוװאב
 -ןיימעגלא יד טימ טָאה "עלעגיוו טדניק ןּױעטנוא, ןופ לקיצ רעטשרע רעד יװ טקנוּפ ןוא
 ןשיטאבעלאב-זעיגילער ןַײז טרעיילשראפ "ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר ןוא עלעגיצ, עשיטנאמַאר
 טָאה יוזא ,ןעמעלא ראפ דיל עטריצנערעפיד טינ לאיצַאס א ,טשרעמיולק ,ןפאשאב ןוא ךָאט
 רעטנוא ךיז ןטלאהאב עליכטאכעל רעטומ רעטדנעלעראפ א ןופ עמארד עכעלנעזרעּפ יד ךיוא
 ןטלאהאב ,"ךעליימ א ןעװװעג זיא לָאמא,, ןופ לומרָאפ רעקידעסַײמ רעטניימעגלאראפ רעד
 -נדייל ןקיזָאדמעד ןופ ןעלצרַאו ןוא סעביס ,גנובעגמוא עלאיצַָאס יד ןפיֹוא אזא ףא
 ,ןעמעלא ראפ דיל .א ןרָאװעג םעד ביִלֹוְצ זיא סָאװ ,גנאזעגסיוא-גיו ןשיגעלע קיד
 דנאטש םענעדיישראפ ןופ סרעטומ עטדנעלעראפ טינ עליפא ןוא עטדנעלעראפ עלא ראפ דיל א
 .טכיש ןוא

 ,עסַײמ א ןעוועג זיא לָאמא
 ,ךעליירפ טינ רָאג זיא עסַײמ יד
 ןָא ךיז טבייה עסַײמ יד
 .ךעליימ ןשידִיי א טימ

 ,עלעגייפ ןַײמ עקנילול '
 ,דניק ןַײמ ,עקנילול
 ,עביל אזא ןרָאװעגנָא בָאה'כ
 .דניוו ןוא רימ זיא ייוו

 ,ךעליימ א ןעוועג זיא לָאמא
 ,עקלאמ א טאהעג טָאה ךעליימ רעד
 ,ןטרָאגנַײװ א טאהעג טָאה עקלאמ יד
 .דניק ןַײמ ,עקנילול

 {  .װ .א .א עלעגייפ ןַײמ ,עקנילול
 ,םיוב א טאהעג טָאה ןטרָאגנַײװ רעד
 ,גילוװצ א טאהעג טָאה םיוב רעד
 ,עלעטסענ א טאָהעג טָאה גַײװצ רעד
 .דניק ןַײמ ,עקנילול

 .װ .א .א עלעגייפ ןַײמ ,עקנילול
 ,עלעגייפ א טאהעג טָאה טסענ רעד
 ,לרעדעפ א טאהעג טָאה עלעגייפ יד
 .דניק ןַײמ ,עקנילול

 .װ .א .א עקנילול
 ,עלעשיק א טאהעג טָאה לרעדעּפ רעד
 ,ךעליימ א טאהעג טָאה עלעשיק רעד
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 ,עקלאמ א טאהעג טָאה ךעליימ רעד
 .דניק ןַײמ ,עקנילול

 .וװ .א .א עקנילול
 ,ןברָאטשעגּפָא זיא ךעליימ רעד
 ,ןברָאדראפ ןרָאװעג זיא עקלאמ יד
 ,ןכָארבעגּפָא זיא םיוב רעד
 ,ןפָאלטנא טסענ ןופ עלעגייפ יד

 .װ .א .א עקנילול
 ,רעטייל אזא ןעמ טמענ ּוװ
 ,ןלייא ןעצ ןטלאה לָאז סָאװ
 ,ןשטנעמ אזא ןעמ טמענ ּוװ
 ?ןלייצ ןרעטש לָאז סָאװ

 ,עלעגייפ ןַײמ ,עקנילול
 ,דניק ןַײמ ,עקנילול
 ,רעטקָאד אזא ךיא םענ ּוװ
 .ןלייה ןדנּוװ ענַײמ לָאז סָאװ

 יד ןופ ייווצ ןיא .רעטסערג רעד רעקיזָאדרעד זיא ןטנא;ראוו ריפ ענענאראפ יד ןופ
 .עלעשיק ןוא לרעדעפ ןוא עלעגילפ ןגעװ סערוש טכא יד ןלעפ ןטנאיראוו עקירעביא
 ןייא ןיא .עפָארטס רעטפניפ רעד ןיא סָאװ ,עקלאמ טימ ךעליימ ןופ ליּפש-קירוצ רעד ןוא
 ;גנורעדנע ןימ אזא עפָארטס רעטצעל רעד טָאטשנָא טמוק טנא;ראוו

 ,םעכָאכ אזא ןעמ טמענ ּוװ
 ,ןלייצ ןדנּוװ ענַײמ ןענָאק לָאז סָאװ
 ,רעטקָאד אזא ןעמ טמענ ּוװ
 ,ןלייה ץראה ןַײמ ןענָאק לָאז רע

 טָאטשנָא ןוא "ןצרעמש,--"ןדנּוװ, טָאטשנָא טייטש טנאיראוו רעדנא ןא ןיא ךָאנ
 סעּפע טגָארט ,רעטרעפ רעד ,טנאיראו ןייא טשינ רעמ .ײןלייא טנזיוט,---"ןלייא ןעצ,
 :עמעט רעקיבלעזרעד ףא טנאיראוו-רעציק ןימ א ןופ רעטקאראכ א!

 ,ךעליימ א ןעוועג זיא לָאמא
 ,עקלאמ א טאהעג טָאה ךעליימ רעד
 ,דָאס א טאהעג טָאה עקלאמ יד
 ,םיוב א טאהעג טָאװ דָאס רעד
 ,טסענ א טאהעג טָאה םיוב רעד
 ,לגיופ א טאהעג טָאה טסענ יד
 ,ןברָאטשעג זיא ךעליימ רעד
 ,ןברָאדראפ זיא עקלאמ יד
 ,ןלאפעגנַײא זיא ץאלאּפ רעד
 ,ןרָאװעג ןסירוצ זיא דָאס רעד
 ,ןרָאװעג טליופראפ זיא םיוב רעד
 ,טראדראפ זיא גַײװצ רעד
 ,ןלאפענּפָארא זיא טסענ יד
 .ןגיולפעגקעווא זיא לגיופ רעד ןוא

 רעטקאראכ ןייק טנאיראװ רעד טינ טגָאמראפ ,סערוש יד ןופ ןעז וצ זיא סע יװ
 סנייא זיא ."דניק ןַײמ ,עקנילול, ןופ עליפא ןערפער ןייק קידנבָאה טינ ,דיל-גיוו א ןופ
 -עגסיוא סָאד ךיז טָאה םיא ןופ ןוא רערעטלע ןא ןיא טנאיראוו רעד רעדָא ;עדייב יד ןופ
 יװ ,טנאלראוו רעטלּפירקראפ ,רעקידרעטעּפש א סע זיא רעבָא רעכיג ,דיל-גיוו יד טעדליב
 טינ טסאּפ וצרעד ,טַײקנפלָאהאבמוא-ליטס ןופ לאלכיב ןוא "דָאט, טרָאװ ןופ ןעז וצ זיא'ס
 טימ ןעמאזוצ ןריובעג ךָאד טרעװ דיל-קלָאפ א ןוא ,קידָאלעמ ענעמונעגנָא יד דיל םעד וצ
 -גיו א יװ זיולב דיל רעקיזָאדרעד ןופ טַײקטיײרּפשראפ יד --יוזא יצ יוזא ,קידָאלעמ רעד
 --ןדנּוװ ןוא רעטקָאד םעד טימ "עביל אזא ןרָאװעגנָא בָאה'כ, :סערוש יד טימ דיל

 18 5 דנאּב ,טפירשטַײצ
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 רעטדנעלעראפ ןפיוא םענעי רעדָא םעד ףא ןופ דיל רעקִיעב א טרָאפ זיא סָאד זא ,טזַײװאב
 .ןדייל-רעטומ עריא ,טגָאזעג יװ ,שיטנאמָאר-שיגעלע דניק ריא סיורא טגניז סָאװ ,רעטומ

 ןא ,גנולקיװטנא ריא טאהעג טָאה עמעט עקיזָאדיד זא ,טכא ןיא טמענ עמ זא ןוא
 ןקיזָאדמעד וצ ךיז טרעקעגמוא רעדײסעק גגאג ןקידרעטַײװ ריא ןיא טָאה דיל-גיוו יד
 -עלַײרג א ןעוװעג עקאט ןענַײז טיּבעג םעד ףא ןדייל-רעטומ יד זא ,ןעמיס א זיא ,טעשזוס
 ,"עלעגיוו סדניק ןרעטנוא, ןיא יו טקנוּפ ,ךיוא ָאד ןוא .(5 דיל-גיו רעד ראפ טקעיבָא רעכ
 רעטריצנערעפיד רעדנא ןא ןיא קעװא קיטאמעט רעד ןופ לגליג רעקידרעטַײװ רעד זיא
 -עלאּב יד סָאװ ,זיא קעליכ רעד .עוויוס רעלאיצָאס רענעכָארּפשעגסױא ןא טימ גנוטכיר
 -טסבלעז רעמ ץלא ,ןעזעג ןרימ יװ ,ךיז טָאה "ןעלדנאה ןוא ןעלדנאמ , ןופ עמעט עשיטאב
 ןופ ?מעט יד ןוא רעגריבניילק ןוא סָאבעלאב ןופ גנובעגמוא רעד ןיא קעװא ןוא טמיטשאב
 רעקידעסַײמ רעד ןופ סיורא זיא ,סע טסיײה ,ןדיל ןופ עמעט יד ,רעטומ רעטנלע רעד
 רעטמיטשאב רעד וצ קעװא זיא ןוא "ךעליימ א ןעועג זיא לָאמא, ןופ טַײקטמיטשאבמוא
 ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ;קידנעמוקאב ,שטנעמ-ןסאמ ןעמערָא ןוא קינשאּפערָאה ןופ עוויווס
 .רעטקאראכ ןלאָיצַאס ןטעליוּב א

 ,דיל ןימ אזא זיא טָא

 עלעמערד ןַײד ןיא ,דניק ןַײמ ,עשז ףָאלש
 ,גַאט ןלעה םעד זיב
 עלעגיוו טנעלע ןַײד ןבעל ןוא
 .טנָאלק ןוא עמאמ ןַײד טייטש

 ןריוּבעג ךיד טָאה יז סָאװ ,טגָאלק יז
 ,ץראמש ףא ,ןדייל ףא ,סערָאצ ףא
 ,ןרָאלראפ רעטָאפ ןַײד בָאה ךיא סאשעב
 ,ץראה ןַײמ רעטנוא ןגעלעג ךָאנ וטזיב

 ,טינ וטסָאה ,עלעגייפ ןַײמ ,רעטָאפ ןייק
 ,ןעז וצ טבעלרעד טינ ריד טָאה רע
 ןריוּבעג ריד בָאה ךיא סאשעב
 ףעװעג טינ טלעװ רעד ףא רעטָאפ ןַײד זיא

 ,ןעמיווש וטסעוו םאי ןטַײװ ןרעביא
 .ןגָארט ריד ןלעװ ןלעװ יד
 ןעמוקוצ טינ וטסעװ גערב א וצ
 .ןגָאלשרעד ןענעק טינ ךיז טסעװ ןוא

 ,ןעמיווש וטסעװ םאי ןרעביא
 .טיורב ןַײד ןעמוקנָא ריד טעװ רעװש
 ,ןסיגראפ טסעװ וד ןרערט לפיוו
 ,טיוט זיא רעטָאפ ןַײד זא ,ןענָאמרעד ךיז טסעװ

 אב טלאהניא ןקיּבלעומעד ןוא םעניײא טימ ןעגאראפ ןענַײז סָאװ ,ןטנאיראוו ףניפ יד
 טיירּפשראפ רעייז ןעװעג זיא עמעט יד זא ,סעדייא ןגָאז ,ןעגנורעדנע-ליטס ענעדיישראפ
 ,עמרָאפ-ןָאנאק יד קידנפראווּפַארא ,גנודנעוו עלאיצַאס עַײנ א ןעמונעגנָא טָאה יז זא ןוא
 -ליש יד רָאלק ןיוש זיא ָאד ."ךעליימ א ןעוועג זיא לָאמא , ןופ ךעסונ ןטריזיליבאטס םעד
 טגָאלק רעטומ יד .גנולעטשנַײא-ליצ עלאיצָאס יד ,רעפסַָאמטא עלאיצָאס יד ,עוויווס-גנורעד
 ןוא ןדנּוו םאטְס טָאה יז סָאװ ,עביל א ןרָאװעגנָא טָאה יז סָאװ ,ראפרעד טינ ָאד
 טעװ רע סאשעב ,רעװש ןבעל ךיז טעו דניק םעד סָאװ ,םעד ףא טנָאלק יז ,ןצרעמש
 :שערייפעב טייטש ןטנאיראו ערעדנא ןיא - םאי ןטַײװ ןרעביא ןעמיווש ןיילא ןפראד
 -רעדיװ -- טיורב לקיטש ןרעווש ןגעװ ,סע טסייה ,ךיז טלדנאה ָאד --"םאי-ןבעל ןרעביא,
 ןקירע;רפ םעד ןופ ךעלאהעמ א טכאמעגכרוד טָאה סָאװ ,עמעט א ןופ לגליג רעד לָאמא
 ןוא רעטרעטיירבראפ א טנאיראװ א ךָאנ זיא טָא ןוא ."ךעליימ א ןעװעג זיא לָאמא,
 :רעכעלקירדסיוא רעמ א

 ךעלעגיוא ענַײד ,דניק ןַײמ ,וצ סילש
 .סיורא טינ סעִיכ ןַײמ םענ ןוא
 ,טינ וטסייוו ,דניק ןַײמ ,קילגמוא ןסיורג ןַײד ןופ
 .סיוא טציא ריד גָאז ךיא סָאװ ,םעד ןופ
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 ,עלעגילפ ןַײד טימ ןקעדוצ ריד טעװ ךעלאמ רעד
 ,גָאט ןסַײװ-רָאלק ןגרָאמ זיב
 עלעגיוו רעטנלע ןַײד ןּבעל
 .גָאלק ןוא ,רעטומ ןַײד ,ךיא ץיז

 ןריובעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,גָאלק ךיא
 ,ץרעמש ףא ,קילגמוא ףא ,סערָאצ ףא
 ,ןרָאלראפ רעטָאפ ןַײד בָאה ךיא ןעוו
 ,.ץרעה ןרעטנוא רימ אב ןעוועג וטזיב

 ,גנוללב ןַײד ןופ סיורא טסיב וד ןעוו
 .ןעוועג טינ זדנוא אֹּב ןיוש רע זיא
 ,טינ וטסָאה ,דניק ןַײמ ,רעטָאּפ ןייק
 .ןעז ֹוצ טבעלרעד טינ ףיד טָאה רע

 ,/מיה ןפא ןפורעג ןעמ טָאה ןטאט ןַײד
 ,קירוצ ןעמוק טינ לָאמנייק ןיוש טעװ רע
 ,למירד ןיא ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 .קילגמוא ןסיורג ןופ טינ טסייטשראפ וד

 ,ןרעװ רעטלע לסיבא טסעװ וד ןעוו
 ,קילגמוא ןסיורג ןופ ןייטשראפ וטסעוו
 ,ןרערט טימ ןסיגאב ךיד טעװ סָאד
 .ןיילא רעטומ ןַײד יװ יוזא

 ןבעל ןצנאג ןַײד וטסעװ ןעװערָאה
 ,טיורב ןַײד ןעמוקנָא ריד טעװ טיונ טימ
 ,ןעניר ןגיוא ענַײד ןופ טעװ טולב
 ,טיוט זיא רעטָאפ ןַײד לַײװ

 ,ןעמאזוצ עדייב רימ ןטלָאװ ןעװערָאה
 .ןעויעג טינ טכעלש יוזא זדנוא טלָאװ
 ,ןעמיווש וטסעוו ,דניק ןַײמ ,ןרעסאוו עטלאק ןיא
 .ריד ןופ טַײװ ןַײז לעװ ךיא ןוא

 ,ןעמיווש םאי ןפא וטסעװ ןּבעל ןַײד ףא
 ,ןגָארטמורא ריד ןלעװ סעלאווכ יד
 ןעמוקוצ ןלעװ וטסעװ גערב ןייא וצ
 .ןגָאלשרעד ןענָאק טינ ךיז טסעװ וד ןוא

 ,ןסוטשקעװא ךיד טעװ רערעדעי
 ,ייַג ,רעטַײװ ייג ןגָאז ריד טעװ עמ
 ,רעדמערפ א רערעזדנוא טסיּב וד
 !ייו יִא ,וטסיב למעסָאי א

 עשידאק ערוועכ יד ראפ
 ,טלעוו א טנפעעג ךיז טָאה
 עזָאה יד ךיז ןיא ןבָאה יז
 .טלעג ןטױט א ראפ ןעמענ וצ

 ,עלעווייצאמ ןייא טייטש סערָאװקאהסייב ןפא
 ,ןאּפש ןייא ריא ןופ ןטערטוצּפָא
 ,עלעווייקענ עגנוי א טציז ןטרָאד
 .ןאמ ןקניגנוי ריא ךָאנ ךיז טגָאלק

518 
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 ,ןּברַאטשעג זיא רע סָאװ ,טגָאלק יז
 ,דניק ןיילק ןייא ןזָאלעג ריא טָאה ןוא
 ,ןּברָאדראפ ןַײז יז ףראד ןּבעל םענעדלָאג ריא
 ,דניר יד ךוטסאּפ ןייא ןָא יוװ יוזא

 -דאב עקידנרינימָאטנאק ןופ ,ןּבױלג וצ ,ןבשזעכ ןפא טרעטיירּבראפ זיא דיל יד טָא
 יד וצ סעכַײש א ןיוש םאי ןטימ עקאט עסַײמ יד טָאה רעשפע ןוא ןטנעמעלע עשינָאכ
 יד זיא ָאד .ךיז יז טבעלרעד - טבעל עמעט א זא רעבָא .סעזַײר-עקירעמא עקידרעטעּפש
 רעד טימ .ןרעדעפ עלאי;צָאס עטכע ןיא ןַײרא רעטָאּפ םענעברַאטשראפ םעד ןופ עמעט
 ,עשידאק-ערוועכ רעד ןגעװ גנונָאמרעד רעד טימ ,רעפסָאמטא-טױנ רעטרעדלישעג טכידעג
 -סיוא עקידרעטעּפש יד ןיא ,דיל יד ,ןַײא ךיז יז טסילש ,ןטױט א ראפ טלעג ןעמענ סָאװ
 : .( ןוויטָאמ-טסעטָארּפ עלאָיצַאס ענעכָארּפשעג

 ,דניק ענדיב ,ולול ולא
 .דניוו ןוא ייװ ,ןעמאמ רעד זיא ייוו
 - עלעגיװ ןיא קיניײװניא
 --עלעניצ סַײװ רָאלק א טגיל
 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ

 ,ןייװ עשז טינ ,ַײרש עשז טינ
 --ןייטש א יװ ,טנלע ךָאד טזיב
 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ

 ,טלעוו ןַײד זיא רעטסניפ ןוא טסיװ
 --טלעק ןוא רעגנוה ליטש עשז דַײל
 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ

 ,רעה ,רָאנ רעה ,ןסיורד ןיא טרָאד
 --רעב א טמורּב ,ףלָאװ א טעיָאװ
 .עמ עלעגיצ ,עמ עלעגיצ

 ,עלעגיוו סָאד זיַא קידייל  ,קידייל
 ,עלעגיצ סַײװ-רָאלק ןַײמ ָאטשינ יִא
 -- דניק ענדיב ,ול ול ול א
 .דניוו ןוא ייוו ,ןעמאמ רעד זיא ייוו

 יד טגניז טרָאד ."עלעשטנעמ ןיילק, ןיא םירָאפס רעכיומ עלעדנעמ טגנערב דיל סָאד
 -עגקעװא טָאה ,קרעװ ןופ דלעה רעד ,ןאמ רעד ןעמעװ ,רעטומ עטדנלעראפ א ךיוא דיל
 סָאװ ,עלעדנעמ רעבָא ,גנוסאפראפ עכעלנעזרעּפ א סעלעדנעמ סָאד זיא רעשפע .ןפרָאװ
 ,דיל-קלָאפ יד ןריובעג טרעוװ סע ּוװ ,עוויווס יד טלָאמעגנָא "סמִיאכ בער עמיולש , ןיא טָאה
 עמעט-קלָאפ רעד ףא דיל א סנַײז ןוא ןפאָש-קלָאּפ טימ טרעדירבראפ ןעוועג סיוועג זיא
 זיא דיל םעד ןיא טָא זיִא .םינָאנא רעדעי ןופ גנוסאפראפ א יו רָאלקלָאפ טוג יוזא זיא
 -ילידיא רעד טימ סַײרנַײא רעד ןרָאװעג ןזיוואב ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ךעליֹושנָא ןיוש יוזא
 ,רעה ,רָאנ רעה ,ןסיורד ןיא טרָאד , .עמרָאפ ןיא ַײס ,עמעט ןיא ַײס "עלעגיוו-עלעגיצ , רעש
 ןגעװ ,רעגריב רעשירָאטאטאולּפסקע רעקידנסקאוו רעד-- "רעב א טמורב ,ףלָאװ א טעיאװ
 םעד ןקוצראפ םאב ,סע טסיײה ,ןיוש טלאה ,קרעװ סעלעדנעמ ןיא דייר א טייג'ס ןכלעוו
 ,(גסעלעגיוו קידיײל א ןיוש טגיוו ,דיל ןיא רעטַײװ ךיז טגניז ,עמאמ יד ןוא ,דניק ןמערָא
 -טלעװ רעד טימ ,לדנאה ןטימ -- רעב ןטימ עלעגיצ רעד אב ,סעָאמשאמ ,םעלָאש סיוא
 טסעטָארּפ ןיוש טמוק רעטַײװ ."עלעשטנעמ ןיילק , סעלעדנעמ ןופ טלאטשעג ןיא טכערמוא
 .םינָאּפ רעדנא ןא ךיוא רעטומ רעטדנלעראפ רעד ןופ עמעט יד טמוקאב רעטַײװ .ףמאק ןוא
 ןעגניזאב טעװ רעטומ יד ןוא .,עזועט יד ,ןסאמ-לעברא יד ןופ ףיט רעד ןיא קעוװא טעװ יז
 ףא ,ריביס ןיא ,עסיפט ןיא קעװא עיצילָאװער בילוצ זיא סָאװ ,ןאמ א ןופ ןייגקעווא םעד
 ןעגנוטּכיד-גיװ --זיא דיל-גיו רעשיטסירָאלקלָאפ רעד ןופ סיזאפ רעטצעל רעד .עילט רעד
 ,גנוללרפאב ןוא טעברא ןופ ,טיונ רעלאיצָאס ןופ
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 ךיוא רענייא ַײבראפ ןייגּכרוד טינ ןעמ רָאט ,סיזאפ םעד טָא אב קידנטלאה ןוא
 ןעניז ןלופ ןיא דיל עשיטסירָאלקלָאפ ןייק טינ רעשפע זיא סָאװ ,דיל-גיוו רעשיטקילפנַאק א
 .ןעגנויושנָא עלאיצָאס עַײנ יד ראפ שיטסירעטקאראכ רָאג זיב זיא יז רעבָא ,טרָאװ ןופ
 .רענאשז-קלָאפ ןקיזָאדמעד ןופ טפאשנגייא יד ןרָאװעג ןיוש ןענַײז סָאװ

 דניצא לרעטומ א עלעגיוו סדניק םעד אב
 ,עלעגינ א טגניז ןוא טציז
 ,עלעגיצ ןדלָאג ןַײמ ,ףָאלש
 ,דניק רעַײט ןַײמ ,ףָאלש

 עלעגיוא ןַײד גנאל ָאז ,ףָאלש
 ,טרערטעגסיוא טינ ךָאנ זיא
 ,עלעגייפ ןַײמ ,קאמשעג ףָאלש
 עלעגער רעדעי /יא טצעי
 .טרעוו ריד ראפ ןענָאילימ

 ןַײז ךעלרעווש סָאד טעוװ רעטעּפש
 ,גנידסלא ןופ םירוסעי
 ןַיײז ךעלרעה וטסעװ ןלעוו
 ןַײז ךעלרעגאב וצאד ןוא
 !גנירג טינ זיא סָאד ,יא
 ,עינוטלעצ ןַײד ריד זיא ביל
 ,דנילב ךָאנ טויּב וד גנאל ָאז
 ,עינוטלעוו רעזדנוא טינ טסנעק וד ןוא
 עינוטלעג ראפ טפיוק ןעמ ּוװ
 .דניק א ,בַײװ א ,ןאמ א

 ןגולק וצ םעד ןיא ;דיל-גיוו ,ןגָאז וצ יוזא ,עשעמאמ עראבלטיממוא ןייק טינ זיא סָאד
 ,"עלעגיצ ןדלָאג, רעד ןיא עליפא ,ליטס רעשרעבאכעמ ךיז טליפ ךעסונ-טרָאװ ןיא ,טלאהניא
 זיא ןוא דיל-גיוו רעכילמיטנסאמ רעד ןופ ןדנּוװשראפ ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןיוש זיא סָאװ
 רעבָא .טנעמעלע רעשילאטנעמאנרָא ןא יו ,ןעגנוסאפראפ עלעודיווידניא ןיא זיולּב ןבילבראפ
 -רעד וצ זיא סע םאגאה ,דיל-גיוו א יװ ,ןעמונעגפוא ןוא טיירּפשראפ ןעוועג זיא דיל יד
 ,"עינוטלעװ, ןופ ,ןגָאז רימָאל ,ךיורבעג םעד ןיא ,ךעסונ-ןעדאפדלָאג ןימ א ריא ןיא ןענעק +

 סָאװ ,עפוקט-עלָאקסאה רעד וצ דיל יד טרעהעג ןפיוא לָאכעב -- "עינוטלעג, ,"עינוטלעצ,
 ןעמאזוצ דיל-גיוו עקיזָאדיד .דיל-גיוו רעד ראפ ,ןגָאז ןעמ ןַאק ,עפוקט א ןרָאװעג ךיוא זיא
 טָא ןופ ּפאטע ןשיטארקָאמעד םעד ןיוש טנכייצאב דיל-עלעדנעמ -רעקידרעירפ רעד טימ
 -רעטעברא רעד ןופ עפוקט יד ןיוש טנכייצאב דיל-גיו עקידרעטעּפש יד .עפוקט רעד
 .גנוגעוואב

 טַײהַײרפ ןוא טעברא ןופ דיל-גיוו עשיטסירָאלקלָאפ

 -עברא רעד וצ סעכַײש א ןבָאה סָאװ ,רעדיל-גיוו יד ןרעהעג גנולײטּפָא רעד טָא ֹוצ
 ןוא סָאבעלעב-טלעג ןקידנשרעה םעד ןגעק ףמאק ןוא טסעטָארּפ ןופ רעדיל ;גנוגעוואב-רעט +

 ,ןסאמ-רעטעברא יד ןשיװצ ראבלטיממוא ןעמוקעגפוא ןענַײז סָאװ ,רעדיל ;גנונעדרָא ןַײז
 ןופ רעדיל ריפ ענענאראפ יד .רָאי 1905 ןופ גנוגעוואב-גנוַײרפאב רעד ווערע ןוא םורא
 -עגנָא טָאה דיל-גיוו יד סָאװ ,גנוטכיר ערענָאיצײלַאװער יד רָאלק ףא ןזַײװאב טרא םעד
 טעמדיוועג ןענַײז רעדיל יד טָא ןופ ירד סָאװ ,סָאד שיטסירעטקאראכ זיא ַײברעד ןוא ,ןעמונ
 עקידרעירפ יד ןופ קיטאמעט-קלָאפ יד ,סע טסייה ,ןגיוצעג -- רעטָאפ םענעגנאגעגקעווא םעד
 ,ןוא .סנטשרע זיא סָאד .ןעגנוגנידאּב עטפראשראפ-לאיצַאס ןיוש ערעדנא אב רעדיל-גיוו
 ןופ ןגײטש א ךיז טקרעמ רעדיל עקיזָאדיד ןיא סָאװ ,סָאד טנאסערעטניא זיא ,סנטייווצ
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 ןופ קידנרעכעה ,סנייא ךָאנ סנייא יװ ,ןעייג רעדיל עקיצנייא יד ,ןַײזטסּוװואב-רעטעברא
 ,רעגניז ןוא רעסאפראפ ערעייז ןופ ןעגנורעדָאפ ערענָאיצײלָאװער יד לָאמ וצ לָאמ

 זיא טָא ןוא

 ,רעדייסעק ףָאלש ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 .דיל א ריד ךיא לעװ ןעגניז
 ,ןרעװ רעטלע טסעװ ,דניק ןַײמ ,וד זא
 ,דישרעטנוא םעד ןסיוו וטסעוו

 ,ןרעװ רעטלע טסעװ ,דניק ןַײמ ,וד זא
 ,ךַײלג ןטַײל טימ ןרעוװ וטסעוו
 ,ןרעװ רַאװעג וטסעװ טסלָאמאר
 ,ךַײר טסייה סָאװ ןוא םערָא טסייה סָאװ

 -- ןצאלאּפ עטסרעַײט יד ,רעזַײה עטסרעַײט יד
 ,ןאמערָא רעד טכאמ ץלא סָאד
 --ןעניוװ ייז ןיא טוט סע רע וטסייװ רָאנ
 .ןאמ רעכַײר רעד רָאנ ,רעד טינ רָאג

 ,רעלעק ןיא טגיל רע -- ןאמערָא רעד
 ,טנעו יד ןופ םיא טניר שטָאגליװ רעד
 רעלעפ-ןטאמיר א רע טמוקאב ןופרעד
 .טנעה יד ןיא ןוא סיפ יד ןיא

 :טנאלראוו ןטרעטיירבראפ ןטייווצ א ןיא דיל עקיבלעזיד

 ,װ .א .א ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 ןייגילּבראפ ןלעװ ייז ןרָאי עקינייא
 ,ךַײלג ןשטנעמ טימ ןרעװ טסעװ וד ןעוו
 ,ןייטשראפ וטסעװ ןאד
 ,ךַײר טסייה סָאװ ןוא םערָא טסייה סָאװ
 --רענטרעגנַײװ ןוא ןטעוװצ ןוא רעדעס
 ,ןאמ-טעברא רעד סיוא ץלא טצנאלפ סָאד
 ,רעטכורפ יד טסע רעװ קוק א ביג ןוא
 ןאמ רעכַײר רעד רָאנ ,רע טינ ץלא
 ,רעלעק ןיא טניוװ רע -- ןאמ-טעברא רעד
 ,טנעוו יד ןופ ךיז טסיג רעסאוו סָאד
 רעלעפ-ןטאמיר א רע טמוקאב ןופרעד
 .טנעה יד ןיא ןוא סיפ יד ןיא
 רעזַײה ןוא ןצאלאּפ ,ןענָאלאס
 ,ןאמ-טעברא רעד סיוא ץלא טעברא סָאד
 ,ןענירעד טניוװ סע רעװ קוק א ביג
 .ןאמ רעכַײר רעד רָאנ ,רע טינ ץלא
 ,טלעוו רעצנאג רעד ןופ סָאװ ,סעריוכס עלא
 ,ןאמ-טעברא רעד סיוא ץלא טעברא סָאד
 ,רעטלעג יד טמענ סע רעװ ,קוק א רָאנ ביג ןוא
 ,ןאמ רעכַײר רעד רָאנ ,רע טינ ץלא

 -םעד טָא ויב טנא;ראו ןטשרע םעד ןופ קעליכ רעד ,ןגױא יד ןיא ךיז רע טפראוו
 טנאלראוו ןטייװצ ןיא זיא ,טנא;ראו ןטשרע םעניא סָאװ ,"ןאמערָא , טָאטשנָא .ןקיזָאד
 ןוא טרעטיירבראפ ןיוש ךיז רע טָאה גנוטכיר-ןסאלק רעד טָא ןיא ןוא ,"ןאמ-טעברא,
 ןטכע ןיא ענייש רעיײז ענַײז טימ ,טנא;ראו רעטייװצ רעד ,טפראשראפ טנאסערעטניא
 ןופ עמעט רעד ףא ןטסארטנָאק יד ןגעװ ןעגנורעזאכרעביא עטסַאפראפ טסַײג-קלָאּפ
 יד ףא ןַײזטסּוװאב-רעטעברַא ןופ סקּוװנָא רעד .טסינעג סע רעװ ןוא טפאש סע רעװ
 טָאה יווא ןוא ,רעכעלרעּפמַײשאּב א ָאד זיא ךיל רעקיּבלעזרעד ןוא רענייא ןופ ןטנא;ראוו
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 ,רעדיל ַײרד עלא יד ןיא דיל וצ דיל ןופ טגַײטשעג ,טגָאזעג יװ ,ןַײזטסּוװאּב רעקיזָאדרעד

 ּי :עמעט-רעטָאפ רענעפורעגנָאבױא רעד טעמדיװעג ןענַײז סָאװ

 ,רענייש ןַײמ ,דניק ןַײמ ,דניק ןַײמ ףָאלש
 ,וינענוז ןַײמ ,ףָאלש
 ,רענַײד עטאט רעד זיא קינריּביס רעגנוי א
 !ול ול ול ול ףָאלש

 ,עמאמ ןַײד טציז לגיוו ןַײד אב
 ,טנייוו ןוא דיל א טגניז
 ,עמאטסימ ןייטשראפ סָאד ךָאד טסעװ וד
 ,טניימעג טָאה יז סָאװ

 ,עטאט ןַײד זיא ריביס ןיא
 ,וינעינוז ןַיײמ ,ףָאלש
 ,עטאסעל ףָאלש ,גנוי ךָאנ טויּב וד
 !וילעל ויל עלא

 ,סיורג יוזא ןענַײז סערָאצ ענַײמ
 ,וינענוז ןַײמ ,ףָאלש

 ,סליווװ ןַײמ ,דניק ןַײמ ,ןוז ןַײמ ףָאלש ׂ
 !ויל וילויל ויל ףָאלש

 ןעגניז רימ ןופ דיל סָאד טסרעה וד
 ,ןגיוא ענעפָא טימ
 ,ריביס ןיא זיא רעטָאפ ןַײד ,ךא
 .ןגיולפעג רעהא ןעלגילפ טימ טלָאװ רע

 רעוש וצ םיא זיא סע רעבָא
 ,קירוצ רעהא ןעמוק
 ,רעמ ןטפערק ןייק בָאה'כ ,דניק ןַײמ ףָאלש
 !קילגמוא ןַײמ זיא סיורג יװ ,ךא

 :דיל-גיוו רעשימעכיילאמעלָאש רעטסּוװאב רעד ןופ ךעסונ ןטיול ןבירשעג זיא דיל יד
 סָאװ ,ליטס רעד יוזא ָאד טעשזדנַאלב רעשפע רעבירעד ןוא ,"עטאט ןַײד זיא עקירעמא ןיא,
 רָאג ןופ טַײקכעלקריװ רערענָאיצילָאװער רעטראה רעד ראפ טסאּפעגוצ רָאג טינ זיא
 רעד ָאד ןענַײז ןפיוא לָאכעּב .דיל-גיו עשימעכיילאמעלָאש יד רעדייא ,טכיש רעדנא ןא
 רעד טָא ןיא יו טינ ,טכעלקילגמוראפ ,טשירילראפ-קידעָאנכאה ןעגנובעלרעביא סרעטומ
 טציז סָאװ ,רעטָאפ א רענָאיצװײלָאװער א ןגעוו ךיוא ךיז טלדנאה סע ּוװ ,דיל רעקידלאב
 -רעד וצ קידנעייגוצ ,ןקירדסיוא ערעדנא רָאג ןיוש טניפעג רעטומ יד רעבָא ,עמרוט ןיא
 : ןַײזטסּוװאב ןרענָאיצילַאװער ןופ סקּוװנָא טימ עמעט רעקיבלעז

 .רעדייסעק ףַאלש ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 ,דיל עַײנ א ריד ךיא לעװ ןעגניז
 ,קיטייװ ןָא רָאו יוא ,דניק ןַײמ ,ףָאלש
 ,גיווראפ ןַײמ ָאד סיוא רָאנ רעה

 ,ןרעװו רעטלע טסעװ וד ,דניק ןַײמ ,ןעוו
 ,זיא רעטָאֿפ ןַײד ּוװ ,ןעזמורא ךיז ּוטסעװ
 ןסָאלשעג סיפ ןוא טנעה ענַײז טָאה רע
 ,טסיווראפ רע טגיל עמרוט ןיא ןוא

 ,ןרעװ רעטלע טסעוװ וד ,דניק ןַײמ ,ןעוו ,ךא
 ,ןאראפ זיא רעטָאפ ןַײד ּוװ ,ןסיוו ןלעװ וטסעו
 ,ןטייק ענרעזַײא יד ןסַײרעצ טסלָאז וד
 ,ןאריט םעד ןופ עכאר ןעמענ טסלָאז וד

 רָאפ טגײל רעטומ יד ּוװ ,"גיוראפ, רעד טָא ,"דיל עַײנ א, ןסעמעעב עקאט זיא'ס
 רע, סיוא ,"ןקילגמוא, ןוא "סערָאצ , סיוא ןיוש -- *קיטייוו ןָא רָאג יוא, ןפָאלש דניק םעד
 -קלָאפ רעשיריל-טלא רעד ןופ ןצנעצסינימער יד טָא --"ןגיולפעג רעהא ןעלגילפ טימ טלָאװ
 רעַײנ א ,ךארּפש עַײנ א טשרעה ןעגנאזעג-גיו עשירעפמעק עַײנ עלא יד ןיא .דילרָאל
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 גנוסאפוא רערענָאיצוילאווער רעד ןיא ,רעטערקנָאק ,רעטראה ןופ ליטס םעד -- ליטס-קלָאפ
 סאשעב ,ךיז טקראטשְראפ ליטס רעקיזָאדרעד .(11 ךארּפש-רעטעברא רעטלקַײקעגסױא
 -יירפאב יד ןפאשאב טָאה סָאװ ,סאלק םעד ןופ ןליוו רעשירעפמעק רעד ךיז טקראטשראפי'ס
 ןיא ןטכָאלפעגנַײא קיטולב ךיז טָאה עמעט-רעטָאפ עקיבלעזיד סאשעב .,דיל-גיו עשירע
 .טקאפ-ןּבעל ןטערקנָאק א טלגיּפשענּפָא טָאה ןוא טַײקכעלקריװ ןוא רָאװ רערענָאיצילָאװער
 שריה ןופ טוט םעד ףא ןפאשאּב זיא סָאװ ,דיל-גיוו רעטסּוװאב רעד ןגעוו ךיז טלדנאה'ס
 טול ,םינָאּפא ,טָאה רענאשז-קלָאפ רעקיזָאדרעד רעכלעוו ַײבראפ ,עמעט רעד ףא ,טרעקעל
 ,ןייגַײּבראפ טנַאקעג טינ ,עריוסעמ ןוא עוועט ןַײז

 ,דניק ,ךיד גיוו ,רעטומ ןַײד ,ךיא
 .וצ ךעלעגיוא ענַײד ךאמ
 ,דניצא ריד ךיא שניוו קיטפערק ,קיטומ
 ,ויל ויל ויל ולא

 ,ןגַײטש וטטלָאז קיטפערק ,קיטומ
 ,ןָא טצעי ןופ ,דניק ןַײמ
 ןגַיײצ וטסלָאז גנוטכאראפ ןוא סאה
 | .ןאריט ןדליוו םעד וצ

 ,ןרעיו רעטלע טסעװ ,דניק ןַײמ ,וד זא ןוא
 ,ןייטשראפ סָאװטע רָאנ טסעװ וד ןוא
 ןרעווש עטקירדעג יד טַײהַײרט וטסלָאז
 ,ןייג ףמאק ןיא ייז טימ ןוא

 ,רעדירב ענַײמ ראפ ןייטש ,דניק ןַײמ ,טסלָאז וד
 ,טכער ראפ ףמאק ןיא ןעייג עכלעוו
 רעדינ ןצריטש ןֿפלעה ,דניק ןַײמ ,טסלָאז וד
 ,טכערמוא ,רעקנעה ,רעשרעה

 ,ןרעװ רעסערג טסעװ ,דניק ןַײמ ,וד זא ןוא
 ,דרע רעד ףא סופ ןטשרע םעד ןלעטש טסעװ וד
 ןרעה ןָאט עַאװאצ סרעטָאפ ןַײד וטסלָאז
 .דרעװש יד טנאה עטכער יד ןיא ןעמענ ןוא

 ,ןסיוורעד ךיז טסעװ ,דניק ןַײמ ,וד זא ןוא
 ,טצעי זיא רעטָאפ ןַײד ּוװ
 ןסילש ןָאטעג ןטייק ןיא םיא טָאה'ס רעװ
 ,טצעזעג סעמרוט עלא ןיא

 ןקעוורעד עכאר ליפ ריד אב ךיז לָאז סע
 ,טולב סרעטָאפ ןַײד ראפ
 ,ןקערשּפָא טינ סעמרוט ןייק ,ןטייק ןייק ריד לָאז סע
 ,טומ טימ ןעמענ וטסלָאז עכאר ןוא

 ,דלעה א יװ ,טפמעקעג טָאה רעטָאפ ןַײד
 ,טכער ןוא זוארּפ ראפ
 ,טלעטשעגקעווא ךיז רע טָאה ץלָאטש
 .טכענק יו ,טקיטולבראפ טָאה ןעמ ןעוו

 ןסָאלשאב ךיז טָאה רעטָאפ ןַײד
 ,ןאריט םעד ןסיש
 ,ןסָאגראפ טולב ןַײז טָאה רע ןוא
 ,ןאמ רעצלָאטש א יו

 ׂ ןעמוקעג ןענַײז רעקנעה ,רעשרעה
 .טכארבעגמוא רעטָאפ ןַײד ןוא
 ,ןעמּונעגוצ ןבעל ןַײז םיא אב ןבָאה יז
 .טכאנאב טעּפש רעביור יװ יוזא

 ןבָארגאב םיא ןבָאה יז ןוא
 ,ליפעג ןקילײה ןַײז טימ ןעמאזוצ
 רעבירא ןענַײז רעקנעה ,רעשרעה
 .?יטש ןבילבעג זיא רעטָאפ ןַײד ןוא
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 ןשירעלטסניק ןוא ןשליידיא םעַײנ םענענופעגסיוא םעד ןרעדנּוװאב ּוצ שעמאמ זיא סע
 ןוא טומ וצ טפור סָאװ ,דניק םוצ גנודנעװ רעקידלאב רעד טימ דיל רעד ןופ ביײהנָא
 -רעביא ןרעוו סע ּוװ ,גנורעדליש עטערקנָאק-קידסענָאצמאק אזא -- דיל ערָאג יד ןוא .טפארק
 ץלָאטש ךיז טָאה רע יװ ,םעד טימ טיט סטרעקעל ןופ ןטקאפ עכעלטכישעג יד ןבעגעג
 ,(עיצוקעזקע-ץימש סלאוו ןָאפ) "טכענק יװ ,טקיטולּבראפ טָאה ןעמ ןעװ, טלעטשעגקעווא
 ןטָארטראפ טָאה סָאװ ,לעַײכ םעד טימ ,טױט ןקיטכאנאב ןַײז ןופ גנורעדליש רעד טימ
 ןַײד ןוא רעבירא ןענַײז רעקנעה ,רעשרעה, :דרָאקא-סולש רענעטלעז רעד) רעווייק ןַײז
 ,סאה טימ טליפעגנָא קראטש דיל עצנאג יד זיא ַײברעד ןוא (יליטש ןבילבעג זיא דעטָאפ
 -ניא ןשַיײדיא-ָאכיסּפ םעַײנ א ןופ דיל-גיוו א-- טַײקשידלעה ןוא ץלָאטש טימ ,ןרָאצ טימ
 םעד ןופ רעמ רעבירעד ןעמיס ןייק .גנוױשנָא-טלעװ רערענָאיצײלַאװער רעַײנ ןוא טלאה
 ןופ טיובעג ,ךעסונ רעד ,טדימשעגרעביא ָאד זיא רע ,ךעסונ ןשיטסירָאלקלָאפ ןקירעהאזיּב
 -עברא רעד ןופ רעדיל-גיו עטכארבעג עלא יד ןיא ןוא .ףָאטש-טרָאװ ןוא -קנאדעג םעַײנ
 ַײנ סָאד ןופ רעד ,ךעסונ רעמאזניימעג רענעמוקעג רעד ןאראפ ןיוש רע זיא גנוגעוואב-רעט
 .טכיש ןלאיצָאס םעַײנ ןטימ ןעמאזוצ ןריוּבעג זיא סָאװ ,דיל-גיוו רעד ןופ ליטס רענעפאשאב
 דיל ןופ ,רעקידנסקאוו ןייא ,טינש ןייא ,סוג ןייא -- רעדיל-גיוו עלא;צַאס לטניב עניילק סָאד

 .ןַײזטסּוװאב-רעטעברא ןוא טסַײג-רעטעברא רעקידנעלקיווטנא ךיז דיל וצ !

 דיל-גיו רעשיטאבעלאב-םורפ רעד ןופ ,"עלעֶגיוו סדניק ןרעטנוא , ןופ :לקאכאס ןיא
 ןופ גנוטכיד-גיו רעד זיב םילוגליג ענעדיישראפ ןיא קיטאמעט-עּפוכ ןוא עריוט ריא טימ
 -יטסירָאלקלָאפ רעשידִיי רעד ןופ געװ רעד זיא סָאד -- ףמאק-רעטעברא ןוא ןרָאצ-רעטעברא
 : .ןפאטע עטעליוּב ירד ךרוד ךרודא זיא סָאװ ,דיל-גיוו רעש

 טכערּפשטנא סָאװ ,ךעסונ ןקידעסַײמ-שילידיא םעד טימ ּפאטע רעשילידיא .רעטשרע
 םעד ןופ דיל-גיו יד עליפא ןעװ ,טַײקכעלטפאשלעזעג רעשיטאבעלאב-לאכרא;רטאּפ רעד
 .םעלָאש ןוא ור רעשיטאבעלאָב ןופ לטַײה א טימ ןגיוצראפ ןעוועג זיא טכיש-ןסאמ

 סָאװ ,ליטס ןשינָאכדאב ןופ שימוצ א טימ ּפאטע רעשיטקילפנַאק רעד .רעטייווצ
 יד ,עפוקט-עלָאקסאה רערעטילרב רעד ןופ טַײקכעלטּפאשלעזעג רעד סנטסיימ טכערּפשטנא
 יד טקריוואב טָאה סָאװ ,ןעגנולסיירטפוא עשירעגייטש ןוא עכעלקנאדעג עסיורג ןופ ןטַײצ
 / .,דיל-גיוו עקיטלמעד

 -גיו עטיובעג טערקנָאק ןוא טראה יד ,גנוגעוואב-רעטעברא רעד ןופ דיל-גיוו .רעטירד
 .ןטכאלש ןוא ןטסעטָארּפ עלאיצַאס ןופ דיל

 ןוא ענייא ,ןעעזעג ןבָאה רימ יו ,טכאמעגכרוד לָאמטפָא טָאה ןפאטע ַײרד עלא יד
 םעד קידנעלגיּפשּפָא ,עמרָאפ ןוא עיידיא ןטיבעג טָאה סָאװ ,קיטאמעט-טנורג עקיּבלעזיד
 .רעסאפראפ ןוא רעלעטשאב ןלאָיצַָאס

 עקיזָאדיד ךָאנ ןוא רעדיל-גיו עשיטסירָאלקלָאפ עקיזָאדיד ןשיװצ ,ןטימ ןיא ןוא
 סָאװ ,רעדיל-גיו עשרעבאכעמ עלעודיווידניא ןעמוקעג ןענַײז ,רעדיל-גיוו עשיטסירָאלקלָאפ
 ןוא ןעגנוטכיד-גיו יד ןופ גנולקיוטנא עלאיצַאס יד טצנאגרעד ןוא טרעטיירבראפ ןבָאה
 ןוא ןטַײצ ןופ ןעגנורעדנע עלאיצַאס ערענעלק ןוא ערעסערג ןפיוא רעייז ףא טלגיּפשעגּפָא
 .סעפוקט

 .טעברא רעד ןופ לייט רעקידנעמוק רעטייווצ רעד ןיא -- םעד ןגעוו ןוא

 .2 16 ---29 .עװקסָאמ

 ןעגנוקרע מאב

 רעד ףא ןעדאפדלָאג טָאה ,רעכיוס רעזאושזרוב רעד ןעמוקעגפוא זיא סע ןעװ ,ןטַײצ יד ןיא ,רעטעּפש (
 יד, טרָאד עקאט קידנשטַײטסיוא "רעדייכ-לקניו א ןיא ,שעדקימאהסייב ןיא דיל עטסּוװאב ןַײז טסאפראפ עמעט
 : :לאעדיא ןשירכָאס םעד יװ ,"ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר

 עלעגיוו סעלעדוי רעטנוא
 ,עלעגיצ עסַײװ רָאלק א טייטש
 -- ןעלדנאה ןרָאפעג זיא עלעגיצ סָאד
 -- ףוראב ןַײד ןַײז טעװ סָאד
 ,ןעלדנאמ טימ סעקניזָאר
 יייףָאלש ,עלעדוי ,עשז הָאלש

 .עריטאס א יװ זדנוא ראפ ןיוש טגנילק ריל עצנאג יד זא ,יוזא -- רעטַײװ יוזא ןוא
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 :;אזא זיא טנאיראוו םעד ןופ ףָאס רעד 6

 ,עלעגירק ןיא סקאוו ,עלעגימ ,עלעגיצ
 ,ןצנארעמָאּפ עטיור
 עמאמ יד טגָאלש עטאט רעד זא
 .ןצנאט רעדניק יד ןעייג

 -ָאטָאק עלעגִימ עלעגיצ , לדיל-רעדניק ןטיירּפשראפ םעד ןופ סערוש עטעשזדנָאלבראפ ,עמאטסימ ,ןענַײז סָאד
 רייר א טייג "יאנָאטָאק ,עלעגימ ,עלעגיצ, :ערוש רעד ןיא זא ,ןדִיי ןטלא ןא םענייא ןופ ךיא ּבָאה טרעהעג ןוא ."יאנ
 ,עטגולּפ א טרָאד זיא'ס .סָאװ יצ "ןרדהנס, ערָאמעג רעד ןיא ןאראפ זיא סָאװ ,םִיָאנאט ייווצ ןופ עטגולּפ א ןגעוו
 ןוא ,(סעלָאג ןופ ייג יצ ,סעלָאג ײג) "הלוגמ ואצ , רעדָא "הלוג ואצ , :ןגָאז רע טעװ יװ ,ןעמוק טעװ ךאָישָאמ ,זא
 ,סע טסייה ,םִיָאנאט יד יװ ,"יאנתכ הלוגמ ואצ ,הלוג ואצ , ןטַײדאב ןפיוא אזא ףא לָאז ריל-גיוו רעד ןופ ערוש יד
 עקידרעטעּפש יד ןיא) "יאנָאטָאק עלעגימ ,עלעגיצ ,, :ןרָאװעג ןופרעד זיא ךארּפשסיוא-ליּפש רעד ןיא .טגירקעג ךיז .ןבָאה
 ןַײש א לאלכיב ןפראוו שטַײטסױא רעקיזָאדרעד רעשפע לָאז זיא .(וינעטָאק --- ןרָאװעג יאנָאטָאק) ןופ זיא ןטנאיראוו
 'טינ סָאד זיא רעשפע ןוא ,ךיורבעג-דיל ןיא ןַײרא ןפיוא אזא ףא זיא סָאװ ,"עלעגיצ, רעד ןופ גנומאטשּפָא רעד ףא
 ' .לאפנַײא רעשידמָאל א יו ,רעמ

 ? :רענ:שז ריא ןיא עקיצנייא ןא ,דיל-גיו עטנאסערעטניא ןא רעײז ענייא ןרעװ טנָאמרעד ףראד ָאד (3

 עלעטעב סעלערלָאג רעטנוא
 עלעטעלּב עקנינירג א טסקאוו
 -- דלאוו רעקנינירג
 .דלאב ןעמוק טטוו עטאט סעלעדלָאג

 עלעטעב סעלעדלָאג רעטנוא
 ,עלעטעלב עקנינירג א טסקאוו
 ,ןסַײרּפָא ךעלטעלּב יד טעװ סע רעװ
 ,ןסַײמשּפָא ןעמ טעוו םענעי
 ,ןסירעגּפָא עלעטעלב יד טָאה עלעקנאי
 .ןסימשעגּפָא ןעמ טָאה ןעלעקנאי

 טגעלפ ןעמ ןעוו ,סענעסאכ-עלָאהעּב עִירפ יד ןופ לדיל א יװ ,ןשטַײטסױא ,ןביולגוצ ,ךיז טזָאל דיל עקיזָאדיד
 -- ןסירעגּפָארא טָאה עלעקנאי סָאװ ,"עלעטעלב-ןגַײפ, סָאד ָאד טַײטאב עלעטעלב סָאד .ןסַײ ש םינאסאכ-רעדניק יד
 רעקיטלמעד רעד ןיא ראבגנאג ןעװעג ןענַײז רעדיל-רעדניק "עקידנטַײדײװצ, עניוזא .לאפ ןדעי ןיא זעמער א
 .עוויווס-רעדניק

 ןיא .בעג) ווָארדנאסקעלא .כ ןופ דיל-גיו עשיריטאס א ןאראפ זיא רעדיל-גיוו עלעודיווידניא יד ןשיװצ (4
 ףא ןעגנונעפָאה עריא סיורא טגניז עכלעוו ,עמאמ רעד ןגעװ עמעט יד ףראש ץנאג טלדנאהאב סָאװ ,(רָאי 3
 ,רעגנוה ןוא טיונ ןופ עסַײמ סאשעב טדַײל ןיילא יז ןעוו ,ךעדיש ןכַײר סנדמאל םעד סנוז םעד

 רעייז זיא ,רָאלקלָאפ רעמינָאנא ןרָאװעג ןענַײז סָאװ ,רעדיל עשרעבאכעמ-לעודיווידניא יד ןופ עגארפ יד (5
 סקיטראפ ןופ טּפעשעג ײז ןבָאה רעדיל ערעײז ןופ ןטנעמעלע-טנורג יד זא ,ןבױלג וצ זיא סע לַײװ ,עקיטכיו א
 ךָאד טָאה .גנוסאפראפ רעשרעבאכעמ רעד טול טיוּבעגרעביא קירוצ דיל-קלָאפ יד ןיוש ךיז טָאה םעדכָאנרעד ןוא
 ןפא, ןוא "רעטנוא רעדניק ךימ טלאה,) סעּפָארטס ןוא סערוש-קלָאפ עטיירג ףא רעדיל ענַײז טױבעג יקסוואשראוו
 םעד ןיא .םינָאנא רעקידנשרעה רעד ןרָאװעג רעדיל ענַײז ןיוש ןענַײז םעדכָאנ ןוא ("לרעַײפ א טנערְב קעשטעּפירּפ
 ןפיוא לָאכעב סיוא ןעעז דיל רעד ןופ ןטנאיראוו עמינָאנא יד .עקיבלעזסָאד ןַײז ךיוא ןָאק דיל סנדאפדלָאג טימ לאפ
 ָאטיב ןענַײז סָאװ ,ןפָארטס ןוא סערוש טימ ,טַײקצנאג רעשירעסאפראפ רענעגייא רעייז קנאדא גנופאשטימ א יו
 : .ןזיורעד ָאד טרעװ סָאװ ,קנאדעג םעד ראפ גונעג לאפ ןדעי ןיא ןיוש זיא סָאד .ןענעדאפרלָאג אב

 -סייב ןיא , דיל יד יװ טקנופ ,עריטאס א יװ זדנוא ראפ עקאט טגנילק עמעט רעד ףא דיל סנדאפדלָאג 6
 -ָאטבא םעד ןיא טַײל-עלָאקסאה יד ןופ ןביולג רעוויאנ רעד .גנוקרעמאב ןיא טנָאמרעד ןביוא זיא סָאװ ,"שעדקימאה
 טיִּנ ןילא ,ןרידָאראּפ וצ טכארבעג יײז טָאה טלעװ-רעגריּב רעשירעלדנעה רענעמוקעגפוא רעד ןופ טרעװ ןטול
 .ןלאעריא עקיזָאדיד ,קידנליוװ

 ןעלצרָאװ ערעייז טימ ןקעטש רעדיל-רעדניק עירעס עטסּוװאב עצנאג ןַײז ךיוא יו דיל-גיוו סעצערעּפ (
 .רעדיל יד טָא ןופ ײז ןעמאטש עמרָאפ ןוא טלאהניא טימ .דילגיוו רעשיטסירָאלקלָאפ רעשידניק-לארטַײנ רעד טָא ןיא
 טלאהניא ןלארטיינ םעד לַײװו ,טריזיטעטסע רעבָא ןיוש ,ןעמאנסיוא עקינייא טימ ,ןענַײז ןעגנוטכיד-רעדניק סעצערעּפ
 .ליצ ןשירעלטסניק א ןיא טלדנאווראפ ץערעּפ טָאה

 ,עִיניל רענעגיוצעגכרוד ָאד רעד ןופ טַײז א ןָא ןעיג סָאװ ,רעדיל רָאּפ יד ןזָאל ןסיוא טינ יידכיב (8
 טינ; ריא וצ טגניז רעטומ א ּוװ -- רענאשז ריא ןיא עקיצנײא ןא -- דיל יד ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ָאד ףראד
 ןֹוא גרובצניג) .ןפוָאװעג ןוא טראנעגּפָא יז טָאה סָאװ ,רעטָאפ םעד ןגעוו דניק םענעריוּבעג ,םינָאּפא ,"ךעלצעזעג
 .(71 .ז רעדיל-קלָאפ עשידִיי .קעראמ

 -האפ רעד ןגעװ דיל-גיוו א ,דיל-םעסָאי א זיא ןרעװ טנָאמרעד ,וועגא ,ךיוא ָאד ןעק סָאװ ,דיל עטייווצ א
 אּב טנא;-אוו א ןוא .10 .ז .קעראמ ןוא גרובצניג) .רענאשז ריא ןיא עקיצנייא:;ןא ךיוא --- רעטומ רענעברָאטש
 .(102 .ז ,דנאב רעט-2 ,רעדיל-קלָאּפ עשידִיי .ןאהאק .ל .י

 ןיש ייז ןגָאמראפ ,רעדייכ ןוא טָאג ןופ ךָאנ ךיז טדער רעדיל עדיײב יד ןיא סָאװ ,םער ףא טקוקעג טינ
 .שטנעמ-ןסאמ םענערָאװעג ךעלטלעוו ןופ ןדייל ןוא ןעגנובעלרעּביא עכעלשטנעמ-ןייר רעּבָא

 טגיױו סָאװ ,לדיײמ ,עמאטסימ ,רענעגנודעג א ןופ דיל יד ,ןרעװ טנָאמרעד ָאד ףראד דיל ןייא ךָאנ ןוא
 . :טכארבעג ןרעוו ָאד ףראד ןיא סַײנ רעשיטאמעט א שערייפעב זיא דיל יד ,דניק דמערפ א

 ןבעל יוזא וטסלָאז
 ' ,טנוזעג ןַײז ןוא
 ןציז ריד לעװ ךיא יו
 .דניק'ס ןגיוו ןוא
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 יאש ,אש ,אש על ויל עילא : .)
 ןעגנאגעג זיא עשעמאמ ןַײד

 ,ןַײרא סאג ןיא :
 ,רניק ןַײמ ,ףָאלש ,וילוילא
 ןעמּוק טעוװ עשאמאמ יד
 .דניוושעג ןוא ךיג

 ,ןבעל יוזא וטסלָאז
 ,ןענירד רימ טגיל'ס
 ןעגנאגעג זיא עשעמאמ ןַײד
 ,ןענידראפ סאג ןיא

 .וװ .א .א וילוילא
 ,ןצנאט ךעלדיימ ערעדנא
 ' ,ןעגנירּפש ןוא ןצנאט
 דניק'ס זומ ךיא ןוא
 .ןעגניז ןוא ןגיוו

 .וו .א .א וילוילא '
 ךעלעדיימ ערעדנא
 ,ןשאנ ךעלרָאקיצ
 סדניק'ס זומ ךיא ןוא
 .ןשאֹוו ךעלעדניוו

 .וװ .א .א וילוילא

 םאב, ןַײז ןיא טָאה עקסמָאטסאב עכלעוו ,דיל יד זא ,רָאלק ,ןביולגוצ ,טרעוו דיל רעקיזָאדרעד ןופ ןַײש םאב
 .דיל-גיוו ןימ א ךיוא זיא (127 .ז) רעדיל-ןעילימאפ יד ןשיוװצ טכארבעג "לאווק

 ,יױרפ א רָאנ ,עלוסב ןייק טשינ
 ,יורטש ,רעבָאה ,וילוילא
 ,ןשאנ רעקוצ ךעלדיימ ערעדנא
 .ןשאוו ךעלעדניוו סדניק םעד -- ךיא
 ,ןעגנירּפש ,ןצנאט ךעלדיימ ערעדנא

 .ןעגניז --- וילוילוילא --- לעװ ךיא ו

 ןוא .דניק ךעלצעזעגמּוא ןא ןגעוו דיל א זיא סָאד זא ,טאופיב ערוש רעטשרע רעד טױל ,סיוא טזַײוװ סע
 םעד וצ ןאראפ זיא ,רעטייווצ א וצ דיל-קלָאפ ןייא ןופ רימָאְט ךיז ןעִיצ סָאװ ,ךעלמידעפ עקניניד יד קילדעוװ
 ,ייה, דיל עלענינירָא יד ןָא ךָאד ךיז טבײה רעטרעו עכעלנע טימ -- ."יורטש ,רעבָאה, רעטרעװ יד ןיא זעמער א
 טלדנאה'ס ןוא (ןרָאלראפ דיילק יד :ןטנאָיראוו ערעדנא ןיא) ןרָאלראפ ךָאטראפ םעד טָאה עקבָאד ,ןרָאק ,רעבָאה
 סע ןלָאמ סע יװ ןוא ,ךעלטנייועג יו ,טגעלפ סָאװ ,שינעגעגאב לדײמ-לגנִיי "רעַײרפ, א ןגעוו םוטעמוא ךיז
 ."ןרָאק ןוא רעבָאה ,ייה, ןופ שזאזייּפ ןשירעדליב דיל ןִיִא ןטלּפמעטשראפ םאב ,דלעפ ןיא ןעמוקרָאפ ,רעדיל ערעדנא

 -נַײרא דיל-גיוו רעד ןיא זיא סָאװ ,'ןייטשראפ וטסעװ ,ןרעוו רעטלע לסיבא טסעװ וד ןעוו , לעטש יד (9
 שריה ןופ טױט ןפא דיל-גױּו רעד ןיא .לעטש עשיוװיטָאמ-טײל א רעטעּפש טרעוװ ,לָאמ ןטשרע םוצ טכארבעג
 יוזא ,לָאמא רעטיירּפשראפ רעד ןופ ןטנא;ראוו יד ןיא עליפא) ,טרא םעד ןופ רעדיל ערעדנא ןיא ךיוא ןוא טרעקעל
 ןענאד ןופ ןעלטייק רעדיל-גנּוַײרפאּב עקינעי יד זא ,ןעמיס א ,(ןטסילאייצָאט-ןטסינָאַיצ יד ןופ דיל-גיוו ,רענעפורעג
 ןיא טשרעה סָאװ ,גנומיטש-קילגמוא ןוא טַײקנגָאלשרעד עפיט יד .גנונעדרָא רעקידערױסעמ רעקיטראנגייא ןא ןיא
 ,טפארק ןוא טומ וצ ףור םעד טימ שיטאמָאטּפמיס רעייז עליפא ןריטסארטנָאק ,טױט סרעטָאפ ןגעוו רעדיל יד טָא
 .גנוגעוואב-טַײחַײרפ רעד ןופ רעדיל-גיוו עקידנעמוק יד ןיא סָאװ

 ,ןעגנוגנידאב ערעדנא אב רָאג ןיוש ,טנאסערעטניא רעייז טָאה ריל-ניוו א סנַײז ןיא ןשיקראמ ץערעּפ אב 0
 רעטייווצ רעד ןיא---םעד ןגעוו ךעלריפסיוא .עלעגיוו רעקירייל רעד ןופ וויטָאמ רעקיבלעזרעד טקנוּפ ןעגנולקעגכרוד
 .טעברא רעד ןופ לייט

 זיא ןיילא יז םאגאה ,גנוטכיד רערענָאיצילָאװער רעד ןופ גנוקריוו יד ןכַײרטשרעטנוא ןעמ זומ ָאד 1
 .רָאלקלָאפ-טַײהַײרפ םעד ןופ טקריוואב טנאסערעטניא ןעוועג

 טקורדעג ןעוועג ןענַײז סע ּוװ ,רעכיב ןוא ןעגנולמאז-רעדיל ןופ עמישער
 .טעברא רעקיזָאדרעד ןיא ןַײרא ןענייז סָאװ ,רעדיל-גיוו יד
 .1901 .גרוברעטעפ .רעדיל-קלָאפ עשידִיי .קעראמ .ש .ּפ ןוא גרובצניג .מ :

 .1917 .קרָאיײוינ .רעדיל-קלָאפ עשידִיי ,רעדיל-קלָאפ .ןאהאק .ל .
 .1913 .עשראוו .דנאב 2-1 .רעדיל-קלָאפ עש .דָיי .יקצולירּפ .נ
 .עשראוו .רעדיל-קלָאּפ .סינּפיק .מ
 .1918 עשראוו .ןייטשטאלג י ןופ טלעטשעגפיונוצ ,רעדיל-רעטעברא .עזומ עַײרּפ יד
 ,1923 .ָאגאקיש ןייראפ-ןעגנאזעג-טַײהַײרפ ןופ ראוטרעּפער רעט ,מאזעג .ךוב-רעדיל
 .1921 .עשראוו .ןאמהעל .ש .רעדיל ןופ גנולמאז .טַײהַײרפ ןוא טעברא
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 קירע סקאמ

 ןעלכייא ןגעוו ןלאלרעטאמ עַײנ
 (קילברעביא רעשיפארגָאילביב)

1 

 רענילרעב רעד ןופ רעריפ עטסקידנטַײדאב יד ןופ רענייא ,(1804--1156) לכייא קיציא
 ןאגרָא ןשיליקסאמ םעד ןופ רעטקאדער רעטשרע ןוא רעדנירג ,דימלאט א סטנאק ,עלָאקסאה
 עשידִיי א ךיוא טסאפראפ טָאה-- ,ןָאסלעדנעמ עשיומ ןופ ףארגָאיב רעטשרע ,"ףסאמה,
 רעייז זיא עידעמָאק יד .(1192) "טימאד עמ טוט סָאװ רעדָא ךענעה בֶעֹר, עַידעמָאק
 יז .רעסאפראפ םענופ טנאלאט ןשירארעטיל םעד ךיוא טריטנעמוקַאד ןוא טנאסערעטניא
 רעשידִיי רעקידנעייגפוא רעד ןופ םארגָארּפ יד עמרָאפ רעטלקיוועגרעדנאנאפ א ןיא טיג
 לָאהָאק ןגעק ;ןטנָארּפ ליווצ ףא ףמאק ןימ א ךיוא טרימאלקָארּפ ,דנאלשטַײד ןיא עיזאושזרוב
 זיא רעײטשרַאפ ריא סָאװ ,עיזאושזרוב-לדנאה עשידִיי עשיקנערפטלא יד -- עזאב ןַײז ןוא
 ;רעגײטש ןשידִיי ןלענָאיצידארט ןגעק ;ךענעה בער ,עִידעמָאק רעד ןופ דלעה-לטיט רעד
 עזעיגילער עשידִיי יד טסַײג ןלארעּביל-זאושזרוב ןיא עליפא טריקיטירק עידעמָאק יד
 טינ טמענ'ס עכלעוו ןיא ,"ןצנאורעסבָא, ;עליוה ןופ ןעלכייא טול טייטשאב סָאװ ,קיטקארּפ
 יד ךיוא רעבָא טפמעקאב עידעמָאק יד ,ּפָאק רעד טינ ןוא ץראה סָאד טינ לײטנָא ןייק
 קיטַײצכַײלג .עיצאלימיסא "רעקיניזטכַײל, ,רעקיפונּבױא ,רעטסוּפ ןופ עלאווכ עקידנציילפ
 ןופ םרָאפער רעד ראפ עדנאגאּפָארּפ--קעװצ ןשיטסידנאגאּפָארּפ ןלעוטקא ןא ךיוא יז טָאה
 רעטרעלקעגפוא רעד ןופ (1193--1787) ןרָאי ענעי ע;נאּפמאק עשיטילַאּפ א ,גנונעדרָא-ןדִיי רעד
 ןבילבראפ טינ ןיא עידעמָאק יד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ .ןסַײרּפ ןיא עיזאושזרוב רעשידִיי
 רעכלעוו ןיא ,עסעיּפ יד ,טרעקראפ .זָאירוק רעשירארעטיל א ,גנונַײשרעד עטלצנייראפ א
 ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ליטס רעזאושזרוב רעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טריטסעפינאמי'ס
 רָאי עכעלטע ןיוש ןוא ,שידִיי ןיא עיצידארט רעשיטאמארד א ןופ ןייטשלקניוו רעד טרעוו
 "יילעמערפ ןוא ןיזטכַײל,, עידעמָאק ןַײז עָאּפשאה ריא רעטנוא ןָאזפלַאװ טסאפראפ רעטעּפש
 ראפ סעידעמָאק עדייב ןופ ןטנעמעלע סיוא טצונ דֹעדיװ עלַאקסאה עשיצילאג יד ,(1196)
 רעדיװ טָאה'ס רעכלעוו ןופ ,(1815 םורא) "טלעוו רעטראנעג, דעמינַאנא רענעפורעגיוזא רעד
 ."עלעקרעס, ןַײז ראפ רעגניטע טשאנעג ךאסא

 יד ןיא ןבָאה סע סָאװ ,סערעטניא רעטנידראפ סיוכרוד רעד רָאלק ןיוש זיא טציא
 ןגעװ ןענַײז רָאי רָאּפ א ןופ ךעשעמ ןיא .קרעװ ןַײז ןוא לכייא טקעוורעד ןרָאי עטצעל
 ןענעכייצראפ רימ .ןלאירעטאמ לסיב שּפיה א ןרָאװעג טריקילּבוּפ "ךענעה ּבער, ןּוא ןעלכייא
 ;ןטעּברא עקידנגלָאפ ָאד

 בער, עִידעמָאק סלכייא קיציא ןגעוו .סעדנעגעל עשירָאטסיה-רוטארעטִיִל .ףיטש .נ .1
 .10 ןוא 8-7 .מונ .1926 ,וָאקראכ ,טלעװ עטיור יד ."'טימאד עמ טוט סָאװ רעדָא ךענעה

 ,1-2 ,1927 ."סעקניּפ, רענאקירעמא ןיא יקצאש .רד טריזנעצער טעברא ספיטש .2
15--176. 

 סָאװ רעדָא ךענעה בער, סלכייא קיציא .עִידעמָאק עשידיי עטשרע יד ,קירע .מ 3
 ,1929 ענליו .דנאב רעטירד .א"וויי ןופ ןטפירש  עשיגָאלָאלפ .יטימאד עמ טוט
 ,584--555 .ּפש
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  ,װעִיק ,"ךארּפש רעשירִיי , רעד ןיא ןּבעגעג ךיא בָאה טעברא רעד טָא וצ םִיֹוליִמ 4
 סלכיײא טימ עטכישעג יד, ןוא "ןרָאװעג ןרָאבעג לכייא זיא ןעוו,--34, 52 ,4-5 .מונ ,9
 ,"טעטיסרעווינוא רעגרעבסגיניק ןיא רוטנעצָאד רעשיייירבעה

 קאבָאר .א .רד ןלאלרעטאמ טריקילבוּפ רוטנעצָאד סעלכייא טימ עטכישעג רעד טָא וצ 5
 ,1929 .ססאמ שזדירּבמעק ')66158 10:146006 !ת 10006זמ8 1800901 , ךוב ןַײז ןיא
 ,312--368 .ז

 (דאיואסק רעמאדרעטסמא םענופ) טקורדעגּפָא ,ךעלדנע ,טרעװ עידעמָאק יד 6
 "ךָאנעה 'ר סלכייא קיציא ןופ ןקורד ןוא ןטּפירקסונאמ יד, ןעזייר .ז ןופ ריפנַײרא ןא טימ
 ,1930 ,קרָאי-וינ--ענליו ,"עמארד ןוא רעטאעט ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד ראפ וויכרא, ןיא
 -סערב ןטױל "ךענעה ּבער, ןופ טסקעט םעד זא ,ןעזייר טעדלעמ 86 .ז ףא .146--85 .ז
 רע טכעלטנפעראפ ךעסונ ןטקורדעג ןטימ עיצאניּבמָאק רעסיוועג א ןיא טּפירקסונאמ רעל
 ."עלעדנעמ זיב ןָאסלעדנעמ ןופ,, ךוב ןַײז ןופ עבאגסוַא רעַײנ רעד ןיא

2 
 .ףיטש .נ 'כ טכאמעג ,ָאזלא ,טָאה עידעמָאק רעד ןופ גנושרָאפסױא רעד ראפ בײהנָא םעד

 ןגעוו ריפנילרא ןא טימ עידעמָאק רעד ןופ זילאנא םעד ןדנוּבראפ ףיטש טָאה קיטיינמוא
 ןעמאטש סָאװ ןוא ,עטכישעג-רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא םורא ןעקנָאלב סָאװ ,סעדנעגעל
 טינ ,ןטײװצ םאב ּפָא טבַײרש רעשרָאפ ןייא סָאװ ,םעד ןופ ,ןריליפמָאק ןשיצארעמא ןופ
 ןגעוו גנוקרעמאּב עקיטכיר רָאג זיב א עקאט זיא'ס .לאניגירָא םעד ןגיוא יד ראפ קידנבָאה
 עַיצקֹורטסנָאק רעד רעֶבָא ,גנושרָאפ-רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא גנונַײשרעד רעטפָא ןא
 -ַײקעג גונעג רעד ןטַײז 2 ףיטש טעמדיװ .ב .צ יא .טדאשעג סע טָאה טעברא ספיטש ןופ
 .עמעט רעד וצ טינ סעכַײש םוש ןייק טָאה סָאװ ,ןדאיואסק רעמראפ יד טימ עטכישעג רעט
 סרענעייל םעד ןוא ןַײז טפראשראפ ףיטש רעכלעװ ףא ,"ךענעה בער, םורא עדנעגעל יִד
 ןטיוא עידעמָאק ןַײז טימ ןיא לכייא זא ,עירָאעט סטסָאי ןיא טייטשאב ,טַײקמאזקרעמפוא
 --ןטייווצ םוצ רעשרָאפ ןייא ןופ קעווא רעטעּפש זיא סָאװ ןוא ,ׁשידִיי ןופ ןטָאּפשוצּפָא ןעוועג
 זיא עפוג עידעמָאק רעד ןיא זא ,טזַײװרעד ףיטש .עיטאמָאטסערכ סנעזייר ןעמלאז וצ זיב
 ּוװ ,טרָאד) טרָא ןא ןאראפ ,טרעקראפ ,שידִיי ןכאלכיוא לָאז סאוו ,לעטש םוש ןייק ָאטינ
 ,(שטַײד טינ ,שידִי ןדער םיא וצ ןעמ לָאז ,ןייכעב ,ןוא דיי א ןיא רע זא ,טגָאז ךענעה
 -רעדיװ ןליק טינ טפערט ןוא וויסערגא סיורא טערט ,סױא ךיז טקירד ףיטש יװ ,שידִיי, ּווװ
 גנוטערטסיורא עלעיּפיצנירּפ ןייק עידעמָאק רעד ןיא ָאטינ ;טגָאזעג שרעדנא ."דנאטש
 .שידִיי ןגעק

 ףיטש 'כ יװ ,קיטכיװ יוזא ךיוא רעבָא סע זיא יצ .קיטכיר רעיײז זיא סָאד ךיוא
  ,לעמרָאפ טכערעג זיא ףיטש זא ,ןגָאז ןוא סעריוקיּפא ןא ןַײז ןביולרעד ךיז לעװ ךיא ?טניימ
 ןענַײז עפוג עידעמָאק רעד ןיא .סעמע םוצ רעטנעענ טסָאי רעטלא רעד זיא ךָאט ןיא רעבָא
 ןַײלא ףיטש רעבָא ךָאד זיא .שידִיי ןגעק ןעגנוטערטסיורא עכעלרעּפנַײשאב ָאטינ עקאט
 זיא, שידִיי וצ םיליקסאמ רענילרעב יד ןופ גנויצאב עכעלטנַײּפ ,עוויטאגענ יד זא ,עדיומ
 זיא עידעמָאק יד זא ,ןיילא ףיטש ךָאד סיי ."ךיוא םארגָארּפ סלכייא קיציא ןעוועג רעכיז
 ,רָאד ןטלא ןופ ןרוגיפ עוויטאגענ יד ךעלסילשסיוא ןדייר שידִיי וא ;שטַײד לטירד ייווצ ףא
 אזא ןיא .טָאּפש ןוא עינָאריא ןַײז ,רעַײפ-טּפיױה סלכייא טעדנעוועג זיא'ס עכלעוו ןגעק
 רעטקאראכ םעד וװיטקעיבָא רָאד ןטלא ןופ שידִיי רעד טמוקאב גנוָיצאב אזא אב ,טסקעטנָאק
 -רָאפ קיטּכיר ץנאג .טנעמעלע-טָאּפש ןקיטכיוו ןייא ךָאנ ןופ ,לטימ ןשיריטאס ןייא ךָאנ ןופ
 גנולצאּב עוויטאגענ יד טמיטשאּב ןבָאה סָאװ ,סעביס עטסקיטכיװ יד (104 .ז) ףיטש טרילומ
 בער, ןיא טָאה לכייא זא ;ריפסיוא םוצ ךָאנרעד טמוק ןוא שידִיי וצ "רענילרעב, יד ןומ
 ...עָידעמָאק רעד ןיא ,ָאד דָארג , לַײװ ,ראפרעד זיולּב ְׁשידִיי טקעריד טפמעקאב טינ "ךענעה
 ךיז טָאה רע ;קעװצ ןרעקעטכיו א ךיז ראפ טאהעג רעוט רעד ןוא רעבַײרש רעד טָאה
 ןַײרא טַינ ,ָאזלא ,טגנערב עידעמָאק יד ."םעטסיס רעכעלשידִיי רערָאג רעד ףא ןטסָאמראפ
 .סַײנ עלעיּפיצנירּפ םוש ןייק עגארפ רעד טָא ןיא

 טנעמוקָאד ןטנאטערעטניא ןא ןגעוו גנולייטימ יד רימ ןעקנאדראפ (ו ןרעדנעלסיוא .נ 'כ
 עמָאדקאה רעד ןיא טרילומרָאפ !זיא יז .עגארפ-ןכארפש רעד ןיא גנולעטש סלכייא ראפ
 רעד ןטכאנרעביא סאד עצעזעג ןשידִיי םעד ךָאנ טזיא , רוׂשָארב רעשישטַײד-שידִיי סלכייא וצ
 -סאמ יד ןבַײרש :יֹוזַא ךערענא ָאד טגָאז לכייא ,(1197 עלסערב) "?ןטָאברעפ ךילקריוו ןטָאט
 ,שייירּבעה ןעייטשראפ סָאװ ,עקינעי יד קרעוו ערעייז טינ ןענעייל ןאד ,שייירבעה ןיא םיליק

 .516 ,1930 ועִיק ."ךובלמאז רעשיגָאלָאילביב , (
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 טינ דָארג יײז ןטלָאװ ,ןצראה םוצ ןעװעג ןטלָאװ ןטפירש ערעייז ןעמעװ ,יד ,טרעקראפ
 יד טינ ןּבַײלבראפ ,סעיסיוא עשישטַײד ןיא ןוא ,שטַײד רעדיװ ןעמ טבַײרש .ןענאטשראפ
 ןוא טָאּפש ראפ ףָאטש ןטימעסיטנא יד ןבעג ןענעק ןוא עוויווס רעשידִיי רעד ןיא ןטפירש
 .סעיסיוא עשידִיי ןיא שטַײד ןבַײרש זיא ןטסעבמוצ .גנוטכאראפ

 ןעװעג ףיוא ןענַײז ,רימ ןסייוו ,דנאלסור ןוא עלצילאג ןיא םיליקסאמ עקידרעטעּפש יד
 עצנאג א ןפאשעג ןקעװצ-עדנאגאּפָארּפ בילוצ יז ןּבָאה ךָאד .שידיי ןופ רענגעק עלעיּפיצנירּפ
 ןרעטיב םענופ קיגַאל יד טנאוו םוצ טשטעווקעגוצ ,וועגא ,ייז טָאה סע .שידִיי ןיא רוטארעטיל
 םיװּושִיי עשידִיי יד טצילפראפ עקפאד טָאה סָאװ ,גנוגעוואב רעשידיסכ רעד טימ ףמאק
 רענילרעב יד םיא טימ ןוא ,עשז ןגעקא ,לכייא .שידִיי ןיא רוטארעטיל-עדנאגאּפָארּפ טימ
 ,שידִיי ןופ טרעוװ-ע;צאטיגא םעד טנעקרענָא טינ עליפא טָאה ,ןעמונענ ןצנאגניא עלָאקסאה
 טביול עמָאדקאה רעקיבלעזרעד ןיא .טפירש רעשידִיי ןיא קרעװ עשישטַײד טרעדָאפעג ןוא
 .טימ שטַײד ןיא "ףסאמה, םעד ךיוא ןעַײנאב רָאפ טגָאלש ןוא וטפוא ןכעלנע ןא סלירב רע
 -סאמ רענילרעב יד ןופ גנולעטש אוא ןופ סעביס יד ךיוא ןענַײז רָאלק .סעיסיוא עשידִיי
 יו ,ערעדנא ןא רָאג ןעוװעג ןדִיי אב שטַײד ןופ עִיציזָאּפ יד זיא דנאלשטַײד ןיא :םיליק
 .רעדנעל עשיוואלס יד ןיא

 סָאװ ,"ךענעה בער, עידעמָאק ןַײז ראפ ךיוא קיטליג זיא סלכייא גנולעטש יד ָאטָא
 --עִידעמָאק רעד ןופ לייט רעשּפיה א בוא .סעיסיוא עשידִיי ןיא שטַײד ןבירשעג עקאט זיא
 רענעבעגעגרעביא ַײרטעג ,רעקידנצנעלג א זיא--רָאד ןטלא םענופ ןעגנוטערטסיורא יד
 רעזאושזרוב רעשידִיי רעטשרע רעד ןופ ךעסונ ןשיטסילאער םעד ןופ סע טמאטש ,שידִיי
 .עסעיּפ

 שידִיי סלכייא ןופ עִיצּפירקסנארט עטנכייצעגסיוא יד זא ,רָאלק ןופרעד טרעװ ,וועגא
 ןופ טינ טמאטש ,1846 ןופ עּבאגסיוא רעד ןיא יז ןעעז רימ יװ ,טפירש רעשעשטַײד ןיא
 .עידעמָאק ןַײז ןענעייל ןלָאז ןשטַײד זא ,םעד ןגעק ןעװעג עדאווא זיא סָאװ ,עפוג ןעלכייא

 ."רפסב ןורכז, סעסירעטעל ןופ ךאמס ןפא סלכייא עיפארגָאיב א ףיטש י'כ טיג רעטַײװ
 ןענַײז סעטאד סעסירעטעל .ןרָאסיכ ןייק טינ רעשפע זיא סָאװ ,ץרוק זיא עיפארגָאיב יד
 ןשיגָאלָאיצָאס א ןיא ןבעגעג טינ זיא עיפארגָאִיב יד סָאװ ,זיא רעגרע .טרילָארטנָאק טינ
 ןוא רעלעייצנאניפ רעַײנ רעד ןופ םוקפוא ןטימ ןדנובעגפיונוצ טינ זיא ןּבעל סלכייא -- ,ןאלּפ
 רעלופטרעו א טמוק ךָאנרעד .דנאלשטַײד ןיא עיזאושזרוב רעשידִיי רעלעירטסודניא
 םיא ןַײפ רעבָא ,טסערּפעג ןוא טלאהניא םעד טלייצרעדרעביא -- עידעמָאק רעד ןופ זילאנא
 ַײס ,עלעוטסקעט-שינכעט ַײס ,עשיגָאלָאעדיא ַײס -- סעמעלבָארּפ ייר א .טריטערּפרעטניא
 ןקידנעראפ ןעק עמ .ץאלּפ ןיא לגנאמ בילוצ רעשפע ,ףיטש טינ טלדנאהאב -- עשירָאטסיה
 רעכיז טָאה רע :טעברא ןַײז ןופ רעטרעװ עטצעל יד טימ וטפוא ספיכש ןופ גנוצאשּפָא יד
 .(!"עפוג עידעמָאק רעטנאסערעטניא רעד ראפ געװו םעד טמארעגּפָא

3 

 סלכיא טלדנאהאב סָאװ ,טעברא ספיטש ןופ לייט םֶענעי זיולב טריזנעצער יקצאש
 ףיטש רעּבָא טָאה .ןעגנאגעגַײבראפ זיא ףיטש סָאװ ,ןלעוװק ייר א ןָא טזַײװ ןוא ,עֶיּפארגָאִיּב
 טינ ךיוא סע ןיא ןוא ,סלכייא עיפארגַאיב עכעלריפסיוא ןא ןבעג וצ עיידעּב טאהעג טינ
 עשיפארגָאיב .טכער טימ יקצאש טריגירָאק טעברא ספיטש ןיא סעטאד רָאּפ א .וועױּכעמ
 טימ ,לירב לעיָאי וצ גנומדיוו ןַײז ןיא טײרּפשעצ ןענַײז ןרָאי-טנגוי ס?לכייא ןגעוו סעידעי
 טרָאד .(1188 טריטאד זיא גנומדיוו יד) עיּפארגָאיב-ןָאסלעדנעמ ןַײז ךיז טנפע'ס רעכלעוו
 רוגל תוצוח טטושל הפמ יתאצי הרשע עבש ןב יכנאו םינש הרשע שמח הז, :לכייא טבַײרש
 סלכייא ראפ 1173 עטאד יד ךיז טמוקאב ןופרעז ."יתירחא היהת המ תעד ילבמ הירכנ ץראב

 -עגטימ טאווירּפ רימ טָאה ףיטש יכ .1709 :ןריטאד עידעמָאק יד ןעמ ןָאק טַײקרעכיז רעסיוועג א טימ
 יד ןרָאװעג לטָאב יא 1792 ינוי 5 םענופ רעדרִא ןטימ .1 :גנוריטאד רעד טָא ראפ ןטנעמוגרא עקידנגלָאּפ טלַײט
 "רָאטקָאד רעד סעלַײּפסיה אזא טימ טנעייל סע ןכלעוו ,ריּפאּפ רענעי סע זיא סָאד ןוא ,"גנוטפאהרעפ עשיראדילָאס;
 -קנארפ ןרענָאיצוילָאװער ןרעביא רעטילימ ןשיסַײרּפ םעד ןופ ןכָאצינ ןסיורג א ןגעוו ךיז טדער עִידעמָאק רעד ןיא 2
 טכארטאב ןיא ןעמוק ןעק סע .ןואוה ע'שיצל ָא ג יד טנָאמרעד גנאהנעמאזוצ ןקיזָאדמעד ןיא ןרעוו'ס ןוא .,ךַײר
 ןעדרָא ןכױה א ןעמוקאב 1792 רָאי ןיא טָאה סָאװ ,(1822--1772) ץלָאג רעד ןָאפ ךירנַײה לראק ףַארג רעד זיולב
 .קלָאּפ-ןראזוה ןשרעכּוילב םעד ןיא גוצדלעפ-ןייר ןיא סערּוװג ענַײז ראפ

 -ערפ ןוא ןיזטכַײל; ְרא פ ןבירשעג זיא "ךענעה בער, זא ,סיזעט ןַײמ ךיז טקיטעטשאב ןפיוא ָאזא ףא
 .עֶידעמָאק סנָאזפלָאװ ראפ רעטסומ א יװ טנידעג טָאה ןוא "ַײ יעֹמ
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 ןוא ,טנעקעג טינ ךאנאט ,דומלאט זיולב טנעקעג רע טָאה ,גרעבסניניק ןיא קידנעמוק זא
 רעגרוּבמאה א ןאראפ זיא'ס יצ ,לפייוצ ךיא .גנורליב עכעלטלעוו םוש ןייק טאהעג טינ
 רעד .דאיואסק רעלסערבב םעד ,סיוא טזַײװ ,טניימ יקצאש .ךענעה בער ןופ דאיוואסק
 -לכייא קינייו רָאג טיג עיפארגָאנָאמ סרעסעל .עלעװק רעד טימ טינ טמיטש 9 וַײװנָא
 ,ןלא;רעטאמ

4 

 טעברא עכעלריפסיוא ןא ןבעגעג סערוש יד ןופ רעבאכעמ רעד טָאה ןפיטש ךָאנ
 ,סלכייא עיפארגָאיב עלאטעד רעמ א רע טיג טשרעוצ .עידעמָאק ןַײז ןוא ןעלכייא ןגעוו
 רעגרעבסגיניק םעד ןופ קיטסירעטקאראכ רעד ראפ ןרעטש ןוא ןשטיװָאלָאי ךיוא ןגיוצעגוצ
 ,ןבעגוצ ףראד עמ .עיזאושזרוב רעשידִיי רעַײנ רעד ןופ ןָאפ ןפא ןבעל סלכייא ןיא דָאְירעּפ
 לחנ) ןעלכייא ךרוד טסאפראפ ,1183 ןיוש ןענישרעד זיא "ףעסאעמ, םוצ טקעּפסַארּפ רעד זא
 טנעקעג טינ ךיוא םיא טָאה רע -- ,טקידנעעג טינ לכייא טָאה טעטיסרעווינוא םעד .(רושכה
 ןיא .ןץצידעמ זיולב ןרידוטש טנָאקעג לאמרָאנ ןסַײרּפ ןיא דַיי א טָאה ןטַײצ ענעי ,ןקידנע
 רע סָאװראפ ,סעביס עטסקיטכיו יד ןופ ענייא ןוא ,1187 ןרָאפעגרעבירא לכייא זיא ןילרעּב
 -ינוא רעגרעבסגיניק ןפא רוטנעצָאד רעד טימ לאפכרוד רעד זיא ,גרעבסגיניק ןזָאלראפ טָאה
 רעשטירזעמ רעד :טײטש 562 .ז .דײר א רעטַײװ ןַײז טעוויס סָאװ ןגעוו ,טעטיסרעוו
 -זיּפ ,שטָארזימ ןופ טמאטשעג טָאה רע ,רעלעפ-קורד א זיא'ס-- ןעיוקאה םעלָאש ליקסאמ
 ,סיוא טזַײװ ,טלדנאהעג ךיז טָאה'ס, :ךיא בַײרש גנודנעוו סנטצעל םעד ןגעװ .טנאק רענ
 זיא רימ .שערייפעּב רָאנ ,"סיוא טזַײװ, טינ זיאיס ."ףעסאעמאה, ןופ גנּוײנאב רעד ןגעוו
 ךיוא ,1820 ןיוו) "רשוי בתכ, גנולמאז-ווירב סנעיוקאה םעלָאש טנאקאּב ןעוועג טינ ךָאנ ןאד
 -ראוו) עווּושט סלכייא ןוא ,ןעלכייא וצ ווירב ןַײז טקורדענּפָא זיא סע ּוװ ,(1855(1 עשראוו
 םרָאפער רעד םורא ףמאק םענופ גנובילרשאב א טמוק ךָאנרעד .(73--70 .ז עבאגסיוא רעוועש
 רעד ראפ טפירש-עדנאגאּפָארּפ א יו טריזירעטקאראכ טרעװ עידעמָאק יד ןוא ,1193--87
 : ,םרָאפער

 -ראפ .גרעבסגיניק זיא גנולדנאה רעד ןופ טרָא רעד זא ,סיזעט רעד ןזיא קיטכיר טינ
 ץ21468 רענָאדנָאל ןופ ,טגטצ 1121| ,לאזקָאפ רעגייטשא) םיטָארּפ עשיפארגָאּפָאט ענעדייש
 -עכעה רעד ןופ טרָא-ןגינעגראפ א ןופ גנונעכייצאּב--טרעדנוהרָאי ןט-18 ןוא ןט-17 ןיא ,1
 .גנולדנאה רעד ןופ טרָא םעד יװ ןילרעּב ףא ןוַײװ ,(.װ .א .א ןטודער ;טפאשלעזעג רער
 עטסעלאפ ןגיזיה יד דנוא עמריט ןגיזיה יד ןטיִבראפ םיא ריא טלָאװ, -- 143 .ז ךיוא .לגפ
 ןוא ןדנאטשוצ רענילרעב זיולב טרעדלישעג טָאה לכייא זא ,טינ טסייה סָאד "?ןעהעזוצנא
 -ָאטרָא רעגרעּבסגיניק יד יו ,שרעדנא טינ ןעוועג ןענַײז סכענעה רענילרעּב .ןּפיט רענילרעב
 ןקיבלעזמעד ןופ ןעוועג זיא גרעּבסגינעק ןיא עיזאושזרוב-סיורג עשידִיי עגנוי יד ןוא .ןסקָאד
 לטיּפאק ןצנאג א ןלעטשנַײרא טפראדעג רעשפע טָאה רעּבאכעמ רעד .ןילרעּב ןיא יו ,טינש
 -שטַײד ןיא עיזאושזרוב רעשידִיי רעלעיצנאניפ-שיטנאקירבאפ רעד ןופ גנאגפוא םעד ןגעוו
 זילאנא-טסקעט םעד ןיא .ןדנאטשוצ רעגרעבסגיניק יד טימ ךיז ןעגעגונאב טינ ןוא ,דנאל
 ךיז ןלעװ רימ סָאװ וצ ,1846 ןופ קורד רעד ןוא דאיוואסק רעלסערב רעד ןכילגראפ ןרעוו
 ןוא ןיטכַײל, סנָאזפלָאװ ןיא "ךענעה, סלכיײא ןכילגראפ ןרעװ רעטַײװ .ןרעקמוא ךָאנ
 עִידעמָאק רעסיורג סלכייא טול ןטינשעגוצ, טָאה ןָאזפלָאװ זא ,ריפסיוא ןטימ ,"יילעמערפ
 טָאה ןָאזפלָאװ זא ,ָאד ןענעכייצראפ וצ ןעװעג ַײדעק ."ײלעמערפ ןוא ןיזטכַײל , ןַײז
 -אב  ןיא רוגיפ-דעמאלעמ עשיפויטראט יד) "ףויטראט , סרעילָאמ ןופ ךיוא לסיבא טשאנעג
 רעגָאװש סרעילָאמ ןוא סוקראמ רעגָאװש רעד ,רעטכָאט רעד ןוא ךיונאכ 'ר וצ גנויצ
 "!טימאד עמ טוט סָאװ, ךענעה בער סלכייא ןופ ףורסיוא רעשיסאלק רעד :וועגא .(טנאעלק
 ךיוא עז ,41 .ז ,"עלעדנעמ זיב ןַאסלעדנעמ ןופ,) טסקעט סנָאזפלָאװ ןיא ךיוא ןאראפ זיא
 . ."ךענעה 'ר, ןופ ןטלאטשעג יד ןופ זילאנא ןא טסילש גנולדנאהּפָא יד ,(41 .ז
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 ןיא ןבעגעג ךיא בָאה --רעטקאראכ ןשיפארגָאיּב א ןופ-- טעברא ןַײמ וצ םִיֹולימ
 ,טעטיסרעווינוא רעגרעּבסגיניק ןפא ןעמוקעגנָא ןיא ?כייא .1929 ,"ךארּפש רעשידִיי, רעד
 םעד ןיא .1186 זיּב טרידוטש רע טָאה טרָאד .1181 רָאי ןיא ,טעטלוקאפ ןשיפָאסָאליפ ןפא
 166150 רעד ןיא) סטוהָאק ףלָאדא :סעיסרעוו ייווצ םעד ןגעוו ןאראפ .טעטיסרעווינוא ןפא שַייירּבעה ןופ טנעצָאד רעדָא רָאטקעל א ןופ עלעטש רעד ןגעװ ךיז רע טימאב רָאי ןטצעל

 .סעּבאגסיוא 12--גרעבדירפ ,סעבאגסיוא 9 טנכייצראפ דעניוו .ש :לכיב םעד ןופ סעבאגסיוא ךאסא ןאראפ ;}
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 -ָאלָאעט ןוא עלעמרָאפ בילוצ עשָאקאב סלכייא טגָאזעגּפָא טָאה טנאק זא ,(םתטעס8
 -יסקעל ןשידִיי  ןופ רעגייטשא) סעִידעּפָאלקיצנע ערעדנא ןופ --עטייווצ א ןֹוא ,םימיײט עשיג
 םעראוו טָאה טנאק ,טרעקראפ זא ,ןקאּבָאר ךרוד ןזיורעד ןוא טציטשרעטנוא ,(541 ,2 ,"ןָאק
 -וקָאד רעבָא ןענַײז סעיסרעװ עדײב .טנעצָאד א ראפ ןעלכייא טרידנעמָאקער
 .קיטכיר ןענַײז עדײב ןֹוא טריטנעמ

 ןשיפָאסַאליפ םעד ןופ ןאקעד טנאק זיא 1185-86 רעטסעמעס-רעטניוו םעד ןיא
 ווירּב א רענַײז עקאט ךיז טניפעג (! ץנעדנָאּפסערָאק סטנאק ןיא .גרעבסגיניק ןיא טעטלוקאפ
 ךיז טָאה לכייא זא ,טעדלעמ רע ּוװ ,1186 לארוועפ 20 םענופ טעטלוקאפ ןשיפָאסָאליּפ םוצ
 םעד שַיײירבעה ןופ רָאטקעל א יװ ןטערטראפ וצ גאלשרָאפ א טימ םיא וצ טעדנעװעג
 רע .גנודלעמ סלכיײא םעראוו טציטשרעטנוא טנאק .רעלהעק רַָאסעּפָארּפ ןטרינָאיסימעד
 46ז 208 460/2586/ 61תסז 260126156064 26110619006ח, ?ןעלכײא ןגעװ טבַײרש
 500114 90ם0מ 140/0/0ת 2642םח1 19(", ,416568 26568104160 ןטמ96מ ?(גחח*
 טינ ךיוא רעבָא סע זיא ,לאפ רעכעלניוועגרעסיױא ןא זלא'ס שטָאכ זא ,טניימ ןוא
 םעד טעּב טנאק .טזאלראווראפ ןַײז טַײצ עגנאל א לָאז דעמיל רעקיטכיו א זא ,לאמרָאנ
 רוטאדידנאק סלכייא טרעװ קיטַײצכַײלג .עגארפ רעקיזָאדרעד ןיא ןדיישטנא וצ טעטלוקאפ
 ךיז טעדנעװ סָאװ ,("גנוטלאווראפ-ןענעמָאד-דנוא-סגירק, רעד) גנוריגער רעד ןגָאלשעגרָאפ
 ,קנוװ א טימ ןוא עגארפ העד ןיא ןגָאזוצסױרא ךיז עטיּב א טימ טעטיסרעווינוא םוצ ךיוא
 יד רעּביא טקיש טאנעס רעד .ןטאדידנאק "ערעטקישעג, ךָאנ ןאראפ ןענַײז םאטסאנימ זא
 -ידנאק סלכייא ּפָא טפראוו סָאװ ,טעטלוקאפ ןשיפָאסָאליפ םוצ גנוריגער רעד ןופ גנודנעוו
 .קיטנעהנגײא טנאק ןָא טבַײרש טעטלוקאפ םענופ גָאזּפָא ןטרױוװיטַאמ םעד ןוא ,רוטאד
 -שילעגנאווע םוצ ןרעהעג טנעצָאד רעדעי ןומ טוטאטס ןטיול .1 :גָאזּפָא ןופ סעביס יד
 -טינ ךיז טעװ ךארּפש רעשייירבעה רעד ןופ רערעל רעשידִיי א .2 .ןביולג ןשיגרוּבסגױא
 ןופ ןטקאוועגסיױא זיא רע רעכלעוו ןיא ,עזעגעזקע רעשיניּבאר רעד אּב ןטלאה קידנליװ
 -קעל עכעלטסירק יד ןוא םיִא ןשיװצ עזרעװָארטנָאק א ןייטשטנא ןעק'ס ןוא ,ףוא זַײװדניק
 ,ןטנעדוטס ןוא סרעט

 ןאמ-טאוויוּפ א יו טנאק .ןליו סטנאק ןגעק טגָאזעגּפָא ןעמ טָאה ןעלכייא זא ,רָאלק :"
 ןופ טפאשנגיײא ןַײז ןיא ,רוגיפ עכעלטמא ןא יװ ;טציטשעגרעטנוא םעראוו ןעלכייא טָאה
 טרעװ רוטאדידנאק סלכייא ּוװ ,טנעמוקַאד םעד ןבירשעגנָא קיטנעהנגייא רע טָאה ,ןאקעד
 ,רעכעלפעה א ןיא 1186 ַײמ 24 םעד טגָאזעגּפָא קיטליגדנע ןעמ טָאה ןעלכייא ,ןפרָאװעגּפָא
 .עמרָאפ רענעדיישטנא רעבָא

 טאהעג רע טָאה ןעגנונעפָאה ןוא .ןעגנונעפָאה סלכייא ןרָאװעג ןענורעצ ןענַײז יוזא
 טעװ רע ביוא ,רעטעּפש זא ,גנונעפָאה יד סיוא רע טקירד עשָאקאב ןַײז ןיא :עסיורג רָאג
 ידנעצָאד טע ידנעגעל סוי סאד, ןעמוקאּב ךיוא רע טעװ ,רָאטקעל סלא ןענערָאװאב ךיז
 ."קידנעטש ףא
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 רענעײל ןַײרק ןרעטיײרב םעד עידעמָאק עשידִיי עטשרע יד זיא ןעמעלא םעד אּב
 עִידעמָאק רעד ןופ ןקורד עטלא ןוא ןדאיוואסק עכעלטע .ךעלגנעגוצ טינ ןעוועג רעשרָאפ ןוא
 ןופ טסנידראפ רעד ,ָאזלא ,זיא'ס .ןקעטָאילביב עטַײװ ןיא ןפרָאװראפ ןעװעג ןענַײז
 ןטיול עידעמָאק רעד ןופ טסקעט םעד טריקילּבופ ךעלדנע טָאה רע סָאװ ,ןענעזייר ןעמלאז
 ןופ ךעסונ ןטסלופ ןוא ןטסעּב םעד רָאפ ועגא טלעטש סָאװ ,דאיוואסק רעמאדרעטסמא
 -ידיי ןראפ שיטסירעטקאראכ .טסקעט ןשינַאנאק א יו ןטכארטאב םיא ןעק עמ .עסעיּפ רעד
 --עִידעמָאק יד ןקורדּפָא םאב , :טסקעט םוצ גנויצאב עשיטסישיטעפ יד ןיא רעשרָאּפ ןשיטסיש
 עייגיונעב עליפא ,ןעגנורעדנע ענייק טביולרעד טינ ךיז רימ ןבָאה -- ןעזייר ןעמלאז טבַײרש
 יד ןיא ןעה ,עשידִיי יד ןיא ןעה ,ןזַײרג עשיטסיּפָאק עטסכעלרעּפנַײשאב יד
 עליפַא רָאנ ,טסקעט סלכייא רָאנ טינ ,ָאזלא ,טריזישיטעפ ןעזייר .(: "ןלעטש עקיכארּפשדמערפ
 טָאה עמ ןא ,רָאלק ,ןטסיּפָאק עשיצארעמא עקידרעטעּפש ןוֿפ ןזַײרג עכעלרעּפנַײשאּב
 רעד ןיא עליפא ךיז טריפ'ס יו ,ןזײרג עקיזָאדיד ןריגירָאק קידנעגַײװשליטש טפואדעג
 104 .ז ןעװ ,גיא םעד ,.ב .צ ,טסַײר סע .,טפאשנסיוו רעזאושזרוב רעשַיײּפָאריײא-װערַײמ
 } שֹופֹמ ןַײז ףראד סע סאשעב ן} ש8ופ! ץסט זמטסח 21/תפעז4 :רעקיװצ;, :רימ ןענעייל
 ןענַײז סעלעטש עכלעזא .(ןגינעגראפ ליפ ךַײא שטניוװ ךיא .ה .ד) ץסו עגגסמ 6

 1. 4221. 8016/0600956/ 1 8206. 1610210 1924 קץ. 283-284 (
 .וויסרוק רעזדנוא (?

 19 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 -ייצראפ רימ .ןרעלעפקורד קיניײװ ןעמוקעגוצ ןענַײז קורדּפָא םעַײנ םעד ןיא -- .ךאסא ןאראפ
 --115 .ז .רעט-15 טינ ,טירטפוא רעטנצ רעפ --104 .ז :עכעלסירדראפ רָאּפ א זיולב ןענעכ
 טסקעט רעד ןיא ,ןיימעגלא ןיא .דיל טינ - טינ ךיא ביל סָאד --118 .ז .רשי טינ-- ישי
 עַיצאקילבוּפ סנעזייר ןופ ןרָאסיכ רעקיטכיו א זיא ןגעקאד .טקורדעגרעביא טקערָאק ץנאג
 סָאד .טסקעט םוצ ןעגנורעלקרעד עשירָאטסיה-רוטלוק ןופ ןוא לכיברעטרעוו א ןופ ןלעפ סָאד
 ,רענעײל זַײרק ןטריציפילאווק טינ ,ןרעטיירב ןראפ ךעלגנעגוצ קיניײװ עידעמָאק יד טכאמ
 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ףָאס ןופ שידִיי ןשטַײד ןכרוד ןכירקכרוד ןטַײקירעװש טימ ןלעװ סָאװ
 .לכיברעטרעוו א ןוא ,טקנוּפדנאטש ןשיטסיװגניל ןופ ךיוא לופטרעוו רעייז זיא עִידעמָאק יד
 .רעשרָאפכארּפש א ראפ עּבאנפוא עראבקנאד רָאג זיב א זיא ריא וצ

 ןגעװ גנושרָאפסױא ןא טימ טײלגאב ןעזײיר טָאה עידעמָאק רעד ןופ טסקעט םעד
 עכעלטע טיהעגפוא ךיז ןּבָאה עסעיּפ רעד ןופ .עידעמַאק רעד ןופ ןקורד ןוא ןטפירקסונאמ יד
 -עלַאקסאה רערעטלע רעד ןיא גנונַײשרעד עלאמרַאנ א זיא סע .ןקורד ייווצ ןוא ןדאיוואסק
 טבעלרעד טּפָא ןוא) קרעװ ןַײז ּפָא טקורד רעבַײרש רעשיליקסאמ רעד רעדייא ;רוטארעטיל
 ןוא טנַײרפ ןשיװצ ןטפירשּפָא ןיא סע טריסרוק (טקורדעג קרעװ ןַײז ןעז וצ טינ רע
 -דנעצ טָאה סָאװ ,"עלעקרעס, סרעגניטע טימ ךיוא לאפ רעד ןעוװעג זיא יוזא .עטנאקאב
 ןיא םַיוגיש ןגָארטעגנַײרא ןרעװ לַײװרעד .ןדאיואסק ןיא טריסרוק טשרעוצ ןרָאי רעקיל
 .עפוג רעבאכעמ ןכרֹוד רעטפע ךָאנ ןוא רעבַײרשרעביא ןכרוד עידעמָאק רעד ןופ טסקעט
 ךיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד .עִידעמָאק רעד ןופ ןטנאַיראװ עַײנ ןעייטשטנא ,םוראיוזא
 ."ךענעה 'ר; סלכייא טימ

 ,ןטסקעט ייװצ ףא טציטשעג ךיז ךיא בָאה עידעמָאק סלכייא רעביא טעברא ןַײמ ןיא
 קורד רענילרעּב רעד ןוא דאיוואסק רעלסערב רעד :ךעלגנעגוצ ןעוועג ןאד רימ ןענַײז סָאװ
 עבאגסיוא-דנוש א ןוא ,רעמאדרעטסמא םעד -- דאיוואסק א ךָאנ ןַײרא טיצ ןעזייר .1846 ןופ
 ,טרירעּפָא ןעזיײר .טרעװ ןּפאנק א רַאג טימ טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רע-60 יד ןופ
 .ןקורד ייווצ ןוא ןדאיוואסק ייווצ ,עידעמָאק רעד ןופ ןטסקעט ריפ טימ ,ָאזלא

 עטשרע יד טינ ,סיוא טזַײװ ,זיא .י 1846 ןופ קורד רעד זא ,ןקרעמאּב ןעמ ףראד ָאד
 ,טלייצרעד סירעטעל ךיוא ןוא ,"עּבאגסיוא עַײנ יד, רע טסייה ןטסָאי אב םורָאװ ,עבאגסיוא
 .טיוט סלכייא ךָאנ סיורא זיא עידעמַאק יד זא

 טּפירקסונאמ רעטירד א ךָאנ טנאקאב טינ רעבָא זיא רעשרָאפ ערעדנא ךיוא ןוא ןענעזייר

 רעמלאשורעי ןופ קעטָאילביב רעד ןיא ,עניטסעלאּפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עידעמָאק רעד ןופ
 .טסקעט ןקיזָאדמעד ןופ עַיּפָאק עקידנעטשלופ א ךיז טניפעג וויכרא ןַײמ ןיא .טעטיסרעווינוא
 עלא .1 :זא ,גנוגַײצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,ןדאיוואסק ַײרד עלא קידנשרָאפסיױא
 ןע;כייא ןופ ןעמאטש יז ןיא ןעגנורעדנע יד .ה .ד -- ,ןטנאיראוו עשיטנעטיוא ןענַײז ירד
 ןטסיּפָאק עקידרעטעּפש ןופ רַאנ ,ןעלכייא ןופ טינ ןבירשעג ןענַײז ַײרד עלא .2 .עפוג
 -עגֹּפָא טינ טא דאיוואסק ןייא ןייק .ה .ד ,טסקעטרוא םעד רָאפ טינ ןלעטש ַײרד עלא 3
 .עיּפָאק ןַײז ןופ עליפא רעדָא עידעמָאק רעד ןופ ןעסונ ןלעניגירַא ןטשרע םעד ןופ ןבירש

 עקיטכיװ טגָאמראפ סָאװ ,דאיוואסק רעניטסעלאּפ ןטימ טפאשטנאקאבמוא רעד בילוצ
 גנולצאב רעד ןגעװ גנושרָאפסיױא סנעזייר טבַײלב ,ןטסקעט ערעדנא עלא ןופ ןעגנוכייוװפָא
 ןרעװ סערָאשאה ןוא ןריפסיוא ענַײז ךאסא ןוא ,ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ןטסקעט יד ןופ
 1 ,קידקעּפָאס

 .א טימ ןענעכייצראפ דאיואסק רעמאדרעטסמא םעד .1 :רימ"ןלעװ רעטַײװ ףא
 קורד םעד ,4 .ק טימ דאיוואסק רעניטסעלאּפ רעד .3 .ןב טימ דאיוואסק רעלסערב םעד 2
 .) טימ --1846 ןופ

 ןקיסעלכאנ א ןופ טמאטש ,1825 ראפ ןבירשעג טינ זיא דאיוואסק רעניטסעלאּפ רעד
 :טאלב-לטיט .מס 417)18,5 טאמראפ ,טאלב 27 טלאה ,טסיּפָאק

 סָאװ רעדָא ךָאנע ה 'ר
 טימאד עמ טוהט

 .ןעגיצפיוא 5 ןיא עדלהעמעג ןָעילימאפ ןייא

 -רעדָאמ ע;ּפארגָאטרָא) םִיוניש עשיטסירעטקאראכ ףוא טזַײװ עמישער-ןענָאזרעּפ יד ןיוש
 ; (טריזינ

 רעלדנעה-רעדיילק ןייא -- ךָאנעה 'ר
 .ע;דעמָאק רעצנאג רעד ןיא יז טסייה יוזא) יורפ ןסעד -- עלטִיי
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 ןא טעטארייהראפ ,רעטכָאט ןסעד -- טעבאזילע רעדָא עקלע
 ,(טקעפעד ערוש יד זיא רעטַײװ) --- לדָאמ
 ,טעטארייהרעפנוא-ַאטיד -- גיוודעה רעדָא סעדָאה
 : .ךָאנעה 'ר סעד ןָאז -- גיווטראה רעדָא עכצרעה
 : .אטיד -- לעומש
 ,דנַײרפזיוה ןייא -- רעקיווצ
 .ךאנעה 'ר ייב עכָאװ רעד ןיא גאט ןייא טסע ,רעכָאב ןייא -- סוקױאמ
 ,םיטניא ,טצראזיוה -- רעטקָאד
 ,ןטוכעמ -- ןאטאנ
 .לדָאמ טימ טפעשעג ןיא טייטש ,טנאנעטייל ןייא -- ןרָאה
 .רעטקַאד רעדנעלגנע ןייא -- ןהָאי

 : ּפמולּפ גיוודעה ןָאפ רעבָאהביל ן =
 .רעכעטש םעסיוכ -- עכנרא 'ר
 ,דניקסיז 'ר

 .ןענָאזרעּפ רעד ןיא טנכייצראפ טינ ןענַײז ןדאיוואסק ערעדנא טימ ךַײלגראפ ןיא
 רעּבָא ןרירוגיפ ייז) .א .א רעלעט ,ּפמָאקעד רעגייטשא ,ןטלאטשעג עשידָאזיּפע יד עמישער
 סעקיטסירעטקאראכ יד .דניקסיז 'ר -- טלאטשעג א ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא סע .(טסקעט ןיא עלא
 ןכלעוו ,טסקעט םעד ןיא טלעפעג טָאה עמישער-ןענָאזרעּפ יד זא ,ןַײז ןָאק'ס .ערעדנא ןענַײז
 ערעדנא ןגעװ .טלעטשעגפוא ןיילא יז טָאה רע ןוא ,ןבירשעגרעביא טָאה טסיּפָאק רעד
 :גנולעטשפיונוצ עקידנגלָאפ יד טרימרָאפניא םיטָארּפ עשיטסירעטקאראכ

 ס ק | : | 8
 : | --ו- שי יי יבא וי 1416 2

 ןטקא 3 ' ןטקא 5 ןטקא 3 ןטקא 5

 טלעפ | טלעפ ץארָאה ןופ ָאטָאמ טלעפ

 עדלעמעגנעילימאפ | ערלעמעגנעילימאפ | עדלעמעגנעילימאפ ליּפשטסול

 טלעפ טלעפ טלעפ !| -עגפוא סעד עדנע וצ
 | ה"י ןטרעלק

 טלעפ דניקסיז ' טלעפ טלעפ

 טצריקעג ןצנאגניא טלעפ | סענעצס-ןרָאה 3 סענעצס-ןרָאה 3

 ןהָאי | ןהָאי | ןָאזנהָאי | ןהָאי
 קילבנעטיירב | ךאבנעטיירב ' קילבנעטיירב -ךיובנעטיירב
 'ו ךאבנעטיירב

 טלעפ טצריקעג | טלעפ | ווירב ס'טיירב

 ;(8 טיול טרירעמונ סענעצס יד) ק ןוא 2 ןשיווצ שינעטלעהראפ-סענעצס

 ןיִא ןוא עיצקורטסנָאק רעד ןיא .ה .ד) שיטנעדיא 8-1 סענעצס :טקא רעטשרע
 .(ןענָאזרעּפ עקידנטערטפוא יד

 .ענעצס ןייא ןיא ןגיוצעגנעמאזוצ ק ןיא -- 10-9
 .שיטנעדיא -- 12-1
 .דניקסיז 'ר ,ןָאי ,רעקיווצ ק ןיא -- 4
 ענעצס א ק ןיא טמוק סענעצס עקיזָאדיד טָאטשנָא !ק ןיא ןצנאגניא ןלעפ 17-5

 !עסעיּפ רעצנאג רעד ןיא ףוא טינ דניקסיז ןיוש טערט רעמ .ןדניקסיז טימ רעקיוװצ ןופ

 .סענעצס 14--ק ,סענעצס 17-- :טקא רעטשרע :לקאכאס

 ,ענעצס רעטייװצ רעד ץוכא ,שיטנעדיא זיא טקא רעצנאג רעד :טקא רעטײװצ
 .סעקילּפער 4 זיולב ןבילּבעג ,טצריקעג קראטש ק ןיא זיא סָאװ

 טנכעראפ עקראמער עסיורג יד זיא ענעצס רעטשרע רעד ןיא :טקא רעטירד
 12 ענעצס ,סענעצס ייווצ ףא טּפאלקעצ ק ןיא זיא 6 ענעצס ךיוא ,(ב ןיא יװו) ענעצס א ראפ

519 = 
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 ,סענעצס 12--/{ :לקאכאס .שיטנעדיא טסקעט .סענעצס 4 ףא טּפאלקעצ ק ןיא זיא
 ,סענעצס 17-ק
 .טצריקעג שּפיה ק ןיא זיא ענעצס עט-7 עסיורג יד זיולּב :טקא רעטרעפ :

 קראטש ענעצס עט-4 .טצריקעג קראטש ףַאס םוצ ענעצס עט-ג :טקא רעטפניפ
 .עקיבלעזיד ןטנאיראוו עדייב ןיא סענעצס לָאצ יד .טצריקעג ענעצס עטעביז .טרעדנעעג

 :עכלעזא ,ָאזלא ,ןענַײז  עבאגעל ק ןופ ןעגנורעדנע עטסקיטכיוװ יד

 ןיא ךיז טזַײװאב סָאװ ,ןדניקסיז ןופ טלאטשעג יד זיא בָאגוצ רעטסקיטכיװ רעד 1
 ךיז טשימ ,רעדנעלגנע ןטימ טסעומש רעקיוװצ סאשעב ,טקא ןטשרע ןופ סענעצס עטצעל יד
 / טבַײלב דניקסיֹז ןוא ,קעװא טייג רעדנעלגנע רעד ,ךערּפשעג ןיא טרעּפמולעגמוא ןַײרא
 ילדכיב טריפעגניײרא טרעוװ רע ,סָאבעלאב רעװעשָאכ א זיא דניקסיז .רעקיווצ ןטימ ןסעומש
 רעקיװצ רעד .ךָאנעה אלא ּפיט א ךָאנ ,רָאד ןטלא ןופ רעיײטשרָאפ ןייא ךָאנ ןרעדליש וצ
 זא ,רעביא טיג ןוא סוקראמ ןופ "ןכערבראפ, םעד ךַײלג ,ךעלריטאנ ,םיא טרעסאמראפ
 :קיניײװ רעבָא סע זיא ןדניקסיז ראפ - ,גָאט םעד טגָאזעגּפָא םיא טָאה ךָאנעה

 !סרענוגארדדנאל טימ ןריפסיור !עמַאקענ ןייק זיא ?ןעמענגעװ געט ?זיא סאו,
 "?ןעמענגעװ געט זיא סאוו !עסיפט

 ןשיקנערפטלא םאּב םינָאזאכ וצ טפאשנדייל יד טכאלעגסיוא ךיוא ,וועגא ,טרעװ סע
 ,םעליוא

 -רעד טימ .דארג סכאנעה ןופ ,רָאד ןטלא ןופ טלאטשעג א ךָאנ וצ ,ןייכעב ,טמוק סע
 .רעקיטאנאפ רענעסיבראפ רעמ ךָאנ א רעשפע ןוא - עליהעק רעד ןיא גנולעטש רעקיבלעז

 .טקא ןטשרע םענופ סענעצס-ןראה ַײרד יד ןלעפ ק ןיא .2
 שּפיה ןוא) רעסיורג רעד ןפרָאװעגסױרא זיא ,ענעצס עט-2 ,טקא ןטייווצ ןיא 3

 טקידנעראפ ענעצס יד .ךאבנעטיירב ףָאסָאליפ ןשיראנ ןטימ גיוודעה ןופ ךערּפשעג (רעשימָאק
 ."!ןייש יװ ַא ;ָאליל סיוא טעוד ןייא, :רעטרעוװ סגיוודעה טימ ק ןיא ךיז

 ןוא 129 .ז ךעלמענ ןלעפ'ס ;עדיװ עסיֹורג סעכצרעה טצריקעג זיא טקא ןט-4 ןיא 4
 סע דנוא, זיב "טעטארייהעג ןעבע טאה עזיד, רעטרעװ יד ןופ ,טסקעט סנעזייר ןופ 120
 ;ומ ןבַײלב טרעװסנעצעש ... :יוזא טייג ק ןיא גנאגרעביא רעד ."עגנאל טכינ עטרעיוד
 ,עגנאל טכינ סע עטרעיוד אז ,עטאה (זיוה) םעריא ןיא טלאהטנעפיוא ןעניימ ןונ ךיא ָאד
 טינשּפָא רעד עדיו סעכצרעה ןיא טלעפ רעטַײװ ."יז זלא טרעלקעגפיוא אז ךיא ראוו אד
 רעועִיגי/ער רעשינאכעמ ןגעק סיורא ףראש טערט עכצרעה ּוװ ,"ןצנאורעסבַא , יד טימ
 -רעסּבא יו סטכינ ךילטנעגייא ךאד סאוו ,ןָאיגילער זנוא ייב ןאמ טנענ רעדייל , :קיטקארּפ
 ךיא , ןופ טלעפיס .ה .ד ."ןאק ןעמענ ןאראד לײט ץרעה ךָאנ ּפָאק רעדעװ אוו ,טזיא ץנאוו
 ,(133--122) "גנוי ןיב ךיא ,יז ןרעה, זיב "ןביולג לאוו ליוו

 ןלָאצאב ןכאנעה אב ןרעדָאפ טמוק סָאװ ,ןהָאי טימ סעומש רעד טצריקעג זיא סע 5
 ענעצס רעד ןופ ףָאס ןזיב "ןלָאצ טינ רימ טכיורב רעד ,אי, ןופ ט?עפיס .לסקעוו םעד
 סָאװ ,ןסיורעד ךיז לי ךָאנעה ןעװ ,דָאזיּפע רעשימָאק רעטנכייצעגסיוא רעד .(137--126)
 ענעצס רעט-12 רעד ןיא ןגָארטעגרעבירא ק ןיא ןיא ,"טּפָאצעג, סרעדנעלגנע םעד טַײטאב
 : | ,טקא ןט-3 ןופ

 רעמ א טָאה ,שרעדנא ןצנאגניא ק ןיא זיא טקא ןט-5 ןופ ענעצס עטרעפ יד 6
 :יזא ןק ןיא ךיז טנעייל ענעצס יד .רעטקאראכ ןשיטילַאּפ ןכַארּפשעגסױא

 ?יז ןכאמ סאוו ,ןטוכעמ ,ןגראמ ןטוג :(ןיירעה טירט) ןאטאנ
 סיוא סיורעה זומ סע .לּפָאש ןעד ןופ טאהעג זעגיור ןסיורג ךיא באה אד .ןציז טייג ,ראי טוג :ךאנע ה

 !וצ סקינ טפלעה ָאד ןוא ,םעקָאמ םעד
 רעריא טעדאש סע ,ןייז קיטפעה אז ךיילג טכינ ,ןענאש ךיז ןסימ יז ?םעוװ ןאפ ,אז יו :ןאטאנ

 ,טייהדנוזעג

 .ןרייר טוג ןטעה ,רעטקַאד א ְךָא :ךאנע ה
 ?טבאהעג סינרעגרע ןעד יז ןנאה םעװ ןופ :ןאטאנ

 ,ןטאמוא עסאמ ריה טביירט .סיורעה לָאז סעילּפָאש עכרעקיווצ םעד ןופ ,טימאד עמ טוט סאו :ךאנע ה

 !רעראנשי

 ?טרענרע ךילדער ךיז רע ןעו .טכינ ןעד רע ףראד ןונ :ןאטאנ :
 .ןייז עיאכעמ ךָא ןקיווצ ןאפ ךיז ןעק סע ,ןעלדנאה ריה טינראג ףראט רע !ךילדער ָאי ,ךילדער :ךאנע ה

 .רעדמערפ א ךאד יא סע ,טכער טאה רעווש רעד :ל דאמ

 ֹּי ?רענאוונייא רונ ךיוא טכינ ןעד ריוו דניז ?עדמערפ עלא טכינ ןעד ריו דניז :ןאטאנ

 ,גיטרעפ טינ ריוו ןרעװ ,טלאוו ןדייר יוזא ריא ןעװ ,אי ֹונ :לדאמ
 ?סיינ עמ טאה סאוו ,ןסָאנ 'ר לאמ טגאז .טזיא ןוט וצ סאוו ןסיוו רעוו ךיא ,טימאד עמ טוט סאוו :ךָאנע ה

 .טכינ ךיוא ןאמ טרעה ןעגניד ןשיטילאפ ןאפ ,סרעדנוזעב סטכינ סיײוו ךיא :ןא טאנ
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 .טרעה טשינ ןבע אמ לײװ ,ןעזסױא ייז טימ סימ זומ סע ,אי :לדָאמ
 .רעביא עכלעוו ךָאנ ךָאד ןבַײלב סע ,טלעװ יד סיוא םִיָאג ןעמָאק ,ןסימיימ ךיז ײז ןזָאל :ךאנע ה
 טכִינ ןעד ןטסירק דניז ,עדנורג םיא דנוא ,רעטנירעד ךיוא ןדוי טאה ןאמ ,טגאזעג רונ טזיא סאד :ןאטאנ

 ?ןשטנעמ ךיוא
 ןיױש דריו סע !:טימאד עמ טוט סאו .ךעדאשעמ יז טימ ךייא ריא טייז ,ראו ְךָא סע זיא ָאי :ךאנע ה

 ?ןבעגרעה 'סעמאכלימ-לאב וצ ךיז יד ,ןייז ןדיי ראפ סאד ןזֹומ סאוו .ןייז טּכער
 .אד טמוק רעטקָאד רעד ,בעל רעש (ןטלאה עריט רעד ראפ ןגאוו ןייא טרעה) :לדָאמ
 .ןכערּפש ךיוא ןיִא עטלאוו ךיא ,ןיש ,א :ןאטאנ
 ףעמוק ןיירעה ןזאל !:סעטיזיפ :(עצימ רעד רעטנוא ךיז טצארק) :ךאנע ה

 רעד טלעפ --טצריקעג זיא (140 .ז) ךאבנעטיירב ףָאסָאליפ םעד ןופ ווירב רעד
 ."ןכאמ וצ ךיורבעג ןרעסעב, זיב "ץינבייל סענייא גנוטלאהרע יד, ןופ לייט

 דיײר סנאטאנ ןענַײז סָאד ,סערוש רָאּפ א ןלעפ (142--142) עדער סנאטאנ ןיא 8
 ןוא ,ןטכילפ ךיוא רעביא טינ טמענ עמ ןעװ ,טכער ןעמוקאב טינ ןעק עמ זא ,םעד ןגעװ
 .שילארָאמ ןברָאדראפ רעמ ץלא ןדִיי עשישטַײד יד ןרעוװ רָאד וצ רָאד ןופ זא
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 ?ק ןיא גנוריטנאיראוו עקיזָאדיד טזַײװאב סָאװ
 ןדאיוואסק ַײרד עלא ןיא ןעגנורעדנע יד זא ,ןכַײרטשרעטנוא רימ ןזומ לָאמארעדיוו

 .עפוג רעבאכעמ ןופ ,ָאזלא ,ןעמאטש ,טכארטעגכרוד ןוא טנעװקעסנַאק טריפעגכרוד ןענַײז
 עטרעדנעעג יד רעדָא ,דניקסיז ןופ רוגיפ עַײנ יד יװ ,זַײװאב אזא ןבָאה רימ ןעוו ,טארפיב
 טסיּפָאק רעקידרעטעּפש א ךיוא טנָאקעג טָאה טסקעט ןפראווסיורא .טקא ןט-5 ןופ 4 ענעצס
 .רעבאכעמ רעד זיולב-- סענעצס ןוא ןרוגיפ עַײנ ןבעגוצ ןוא ןבַײרשוצ ,רעטקאדער רעדָא

 -אװרעסנָאק רעמ ַא ,רעקיטכיורַאפ רעמ א זיא ק טסקעט רעד
 ןופ סענעצס עקישטיגג יד ןלעפ ָאד .טנאיראװ רענעטלאהעגנײא ןוא רעװיט
 קידסענָאמכארעבמוא ּפַא טעּפש טנאנעטיײל רעד ּוװ ,ןראה טנאנעטייל ןטימ טקא ןט-}
 רעקידנריטימָארּפמָאק א טנעיילעג טרעוו'ס ןוא ,ךעלּבַײװ "עטרעלקעגפוא, עשידִיי יד ןופ
 .עשידִיי יד ףא ףירגנָא סעכצרעה טלעפ ָאד .רעטכָאט רעטאהעגענעסאכ סכאנעה ןופ ווירּב
 -עגױצעגנײא רעמ א ךױא רעבָא זיא טסקעט-ק רעד .קיטקארּפ עזעיגילער
 סעקצרעה .ּב .צ זיא ראפרעד זַײװאב א .טנא;;ראװ רעטלקיװטנא רעקינײװ ,רענ
 עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא רעבָא זיא עדיוו סעקצרעה .רעצריק שּפיה ק ןיא ןיא סָאװ ,עדיו
 .עסעיּפ רעד ןופ סעיצאראלקעד עשיגָאלָאעדיא

 ,טגא;ראו רעטעּפש א זיא ק רעדעװטנע :ךעלגעמ ָאד ןענַײז ןעגנורעלקרעד ייווצ
 ןוא) עידעמָאק ןַײז טצריקעג ןוא טקיסעמעג ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה לכייא .ה .ד
 :(17--14 סענעצס יד ןופ זיוְלב םעד ןליפוצסיוא יידכיּב ,טריפעגנַיײרא טלאטשעג-דניקסיז יד
 רעטעּפש ןוא ,עידעמָאק רעד ןופ ןטנאיראו עטסטלע יד וצ טרעהעג ק ,טרעקראפ רעדָא
 ,עידעמָאק ןַײז טריוװיטָאמ !ןוא טרעסעבעגסיוא ,טלקיוועגרעדנאנאפ רעמ ךָאנ לכייא טָאה
 ןוא ,דניקסיז רעשידָאזיּפע רעד ןלאפעגסיורא זיא ןאד .ץיּפש עשירעפַײרגנָא ריא טפראשראפ
 ןרָאװעג רעשיטסירָאמוה ןוא רעטיירב זיא סע .סענעצס-ןראה יד ןעמוקעג ןענַײז טרָא ןַײז ףא
 ,ווירּב סנטצעל םעד ןרָאװעג רעשימָאק ןוא רעטיירב ,ןכאבנעטיירב טימ ךערּפשעג סגיוודעה
 טגייל טַײקכעלגעמ עטייווצ עקיזָאדיד .עדיו סעקצרעה ןרָאװעג רעפראש ןוא ןסקאוועגסיוא
 רעמ ץלא רעטַײװ סָאװ זיא'ס זא ,טקאפ ןטימ שירָאטסיה ךיוא טמיטש ,לכייס ןפא רעמ ךייז
 -לעזעג רעשידִיי "רעטרעלקעגפוא , רענעפורעג יוזא רעד ןופ עיצאזילארָאמעד יד ןסקאוועג
 סָאװ ףא ,גנורעטיבראפ סלכייא ןסקאוועג זיא טימרעד קיטַײצנײא .דנאלשטַײד ןיא טפאש
 וצ טכארבעג טָאה סָאד .1199 רָאי ןופ ןעיוקאה םעלָאש וצ ווירב ןַײז סעדייא טגָאזיס
 .ע;דעמָאק רעד ןופ גנופראשראפ א

 ודנוא רעטסטלע רעד זיא ק טנאַיראװ רעד זא ,ָאזלא ,ןיימ ךיא
 טנעָאנ זיא ןעגנוצריק ןופ עַיניל רעד טױל .עידעמָאק רעד ןופ ךעסונ רעטנאקאב
 -רעטסמא רעד זיא טנאיראוו רעטלקיוװעגרעדנאנאפ ןטסיימוצ רעד .{) טנא;ראוו רעד םיא וצ
 רעקיבלעזרעד ןיא עידעמָאק רעד ןופ גנולקיווטנא יד ןריױרטסנַאק ,ָאזלא ,ביוא -- ,רעמאד
 .ם יװ ןענאטשטנא רעטעּפש סָאװטע / זיא ,גנוטכיר

 ןבָאה ק ןוא { .ןטקא יד טימ רעטנָאלּפ רעד רָאּפ טלעטש טַײקירעװש עסיוועג א
 ירד ןיא גנולײטנַײא ןא .טינ ךיז טרעדנע טסקעט רעד שטָאכ ,3 זיולּב-- ם ,ןטקא 5 וצ
 ןעגנאגעגכָאנ רעשפע זיא לכייא .ןט?לאהעגסיוא רעמ ןוא רעפַײטש ,רעשינעצס זיא ןטקא
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 ןעיוב "עֶידעמָאק עסיורג, יד טגעלפ סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןוא ןט-17 ןופ עיצידארט רעד
 ןטקא 5 ןיא גנולייטנייא רעד וצ ןעמוקעג קירוצ /{ ןיא םעד בילוצ זיא ןוא ,ןטקא 5 ןיא

 ,ןָאזנהָאי ןוא ןהָאי ןעמענ יד טימ רעגייטשא ,קידרעטנָאלּפ ןענַײז םיטָא-ּפ ענעדיישראפ ךָאנ -
 .8 יװ--ןהאי ראפרעד , יװ ,קילבנעטייוב .ב .צ טָאה ןס .קילבנעטיירב ןוא ךאבנעטיירב
 ךיז טמוקאּב ,ןטנאיראוו יד ןלעטשרעדנאנאפ טינ לָאז עמ יו ןוא ,ןרעלקוצפוא סע רעווש
  זדנוא ןלעפ'ס זא ,זיולּב רעבָא טזַײװאב סָאד .רעפטנע רעקידנלעטשנדירפוצ א טינ ץלא

 .רעטנָאלּפ א טבַײ?ב ,ןרעװ ןענופעגסיוא טינ ןלעװ ייז זיב ןוא ,ןטנאיראוו עקידנעלטימראפ
 רעד אב ,סע טסייה ,רימ ןעייטש .קיטכיו יוזא טינ ךיוא רעבָא סע זיא ףָאסלָאקּפָאס

 רעד :ןפיוא ןימ אזא ףא ,ןייטשטנא ןופ רעדייס ןטיול ,ןעייג ןטנאיראוו יד זא ,עזעטָאּפיה
 -עלטסניק ןוא רעטסלופ ,רעטסעב רעד .ן) ןאד ,/ ןאד ,ם ןאד ,ק טנאיראוו רעטסטלע
 רעניטסעלאּפ ןטימ ךיז ןענעקאב ןכָאנ ןגָאז רעכיז טציא רימ ןענעק -- טנא;ראוו רעטסשיר
 זיא טסקעט רעשינָאנאק רעקיזָאדרעד ןעװ ,טציא ןוא .רעמאדרעטסמא רעד זיא -- דאיוואסק
 .רָאֿפ עטפיטראפ רעמ ,עַײנ ראפ געװ רעד ןרָאװעג טמארעגּפָא עדאווא זיא ,טריקילבוּפ
 -ושזרוב רעשידִיי רעד ןופ בײהנָא רעד יװ ,עילַאר ריא ראפ ,עידעמָאק רעד רעביא ןעגנוש
 רעשידִיי רעקידנעיײגפוא רעד ןופ ליטס םעד ןופ גנוריטסעפינאמ א יװ ,עמארד רעזא
 .עיזאושזרוב:

 ,1930 רעבמעווָאנ ,קסנימ

 פ



 ןיײטשנָארב .י

 ןעלקאכאס עשיטירק-שירארעטיל
 ןלאנרושו יד ןופ ןעגנולײטּפָא עשיטירק-שירארעטיל יד רעביא טכיזרעביא-רָאי)

 .(רָאי 1930 ןראפ "טלעװ עטיור , ןוא ?ןרעטש , ,"טילָארּפ,
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 -טיינ עטנּפָאװאב , ןימ א) עזגור עליטש ,ענערָאװעג-לענָאיצידארט טאמיק ,עטלא יד
 -יטירק ןוא רעבַײרש םעד ןשיװצ ןעגנאגעגנָא סעריוד ןופ ךעשעמ ןיא זיא סָאװ ,("טעטילאר
 .רוטארעטיל רעשידנאבראפ רעזדנוא ןיא ךיוא ןליפ קראטש ץנאג סנטצעל ךיז טזָאל ,רעק

 רעזדנוא טימ ןדירפוצ טינ זיא ,לייט ןטסערג ריא ןיא טאמיק ,טפאשרעבַײרש יד
 .קיטירק

 ץנאג דָארג ,ךעלטנייוועג) "רעניד-ּפמילַא  רעקוועלירסאק ענעי ןופ טדערעגּפָא ןיוש
 -ירק םעד ןכאמ לטאוועמ ןצנאגניא וויוכ רעיײז ראפ ןעניפעג סָאװ ,(!רעּבַײרש עקניכאווש

 ענעעזעגנָא ,עטסנרע ץנאג עליפא רָאנ - ,"טיזאראּפ ןשירארעטיל, ןימ א סלא רעקיט |
 ,קיטירק-רוטארעטיל רעזדנוא טימ טַײקנדירפוצמוא רעייז טינ ןטלאהאב ערעזדנוא רעבַײרש
 .װ .א .א ןפמעט עריא טימ ,קיטירק רעד ָאטָא ןופ ךייה רעד טימ

 ןיא ןלאפוצנַײרא קיטירק רעשינינעל-שיטסיסקראמ רעזדנוא ןופ עדימ יד טינ זיאיס
 עקאט טעװ -- רעקיטירק-רוטארעטיל --זדנוא ןופ םענייק ןוא ,(עווילג-קיטירק) "עווילג-טירק, -

 .ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא טציא ןעגניזאב וצ ןלאפנייא טינ
 ,רעכעלטרָאװטנאראפ .אזא ךָאד ןזיא ,ןזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו ףא ,געװ רעד

 !ןעגנולכיורטש טימ יוזא לופ ןוא רעַײנ-לעיּפיצנירּפ אזא
 ילרעדייר-ךיוּב רעשיזיפאטעמ-שיטסילאעדיא וצ ףָאס א ןכאמ ןעמוקעג ךָאד ןענַײז רימ

 -י-טנא רעד ןגעק !קיטירק רעד ןיא טַײקידעצילעמ רעשירעכַאבנסָאכ-שיטסינַאיסערּפמיא ןוא
 רימ ןבָאה סעירָאעט "עשיטעטסע, עזאושזרוב ענעדיישראפ יד ןופ טַײקכעלטּפאשנסיװ
 -עטסע רעכעלטפאשנסיװ רעשינינעל-שיטסיסקראמ ןופ ןָאפ עטיור יד ןביוהעגפוא ךָאד
 ןבָאה רימ !'קיזיפ יד יװ וויטקעיבָא, ,טָאבעג סוװָאנאכעלּפ טיול ,ןרעוו ףראד סָאװ ,קיט
 -שיטעטסע רעד וצ ףָאס א ןכאמ - עבאגפוא עשירָאטסיה עסיורג א טלעטשעג ךיז ראפ ךָאד
 -עטיל יד ןעלדנאווראפ ןוא (!טעטילארטיינ עטשרעמיולק) "טעטילארטיינ , רעשיטארקָאטסירא
 ןשרעדנארעביא טמוק סָאװ ,סאלק א ןופ רעוװעג-ןסאלק ןשיטקארּפ א ןיא קיטירק-רוטאר
 !טלעװ יד

 ןענַײז ,זדנוא ראפ טציא ןעיײטש סאוו ,סעמעלבַארּפ עטנכײצעגנַא וװָאר סָאד ןוא
 טעבראאב ,סעמעלבָארּפ-טפאשנסיוו ערעדנא רעדייא ,סָאמ רערענעלק א ךאסא ןיא ךָאנ וצרעד
 ענעי ןיא ןענַײז סעבאגפוא-ןסאלק ערעקיטכיוו) .םזיסקראמ ןופ רעקיסאלק יד ךרוד ןרָאװעג
 ,(קנאדעג ןשיטסיסקראמ ןראפ ןענאטשעג ןרָאי ערעווש

 עגנוי רעזדנוא סָאװ ,ןרעלעפ יד טָא ךעלדַײמראפמוא יוזא רעּבירעד עקאט ןענַײז
 ןעגנוגנידאב יד .טעברא ריא ןיא ןטלעז טינ טוָאלרעד קיצירק-רוטארעטיל עשיטסיסקראמ
 ףא עייכיטס-ןסאלק רעכעלטנַײפ ןופ קורד רעד ,דנאל ןיא ףמאק-ןסאלק ןטפראשראפ .ןופ
 עקיזָאדיד טָא רעטריצילפמַאק ךָאנ ןוא רעכעלטרַאװטנאראפ ךָאנ טכאמ טפאשנסיוו רעזדנוא
 .קיטירק רעשינינעל-שיטסיסקראמ רעד .ראפ ןעייטש סָאװ ,ןבאגפוא עלא
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  ףָאנ ךאסא ,ךאסא ןבָאה רימ ?"עװַײגטירק, ןיא ןלאפנַײרא רימ ןלָאז ַײמעלא ָאט
 סע טסייה יצ .ףוראב רעזדנוא ןופ ךייה רעד ףא ךיז ןלעטש סעמעעב יידעק ,ןַאטוצפוא
 -עבָארעד עקידנטַײדאב רע ײז ענעי ןכאמ לטאוועמ ןצנאגניא ףראד עמ זא ,רעבָא
 ןיוש טָאה קיטירק-רוטארעטיל עשינינעל-שיטסיסקראמ עשידנאבראפ רעזדנוא סָאװ ,ןעגנור
 ?רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ רעד ןופ םינָאס-ןסאלק יד ןגעק ףמאק ריא ןיא ןענעכייצראפ וצ

 ,ןרעלקרעד וצ ,עװַײג םוש ןייק ןיא קידנלאפנַײרא טינ ,טכער סָאד רימ ןבָאה טציא ןיֹוש
 רעװיסערגַארּפ לָאמ רעטנזױט שירָאטסיה זיא ערוש עקידלקאוו ,עגנוי ערעזדנוא עדעי זא
 ."ןטסיייסע , עזאושזרוב ענעדיישראפ יד ןופ רעדנעב עקידעצילעמ-שטאווק עלא יד טָא רעדייא
 ןופ סעיציזָאּפ יִּד ןקיטסעפראפ ןופ טיבעג ןיא ןָאטעגפוא עי סעּפע ןיוש ךָאד ןבָאה רימ
 טיבעג ןיא ןָאטעגפוא עי סעּפע ןיוש ךָאד ןבָאה רימ !רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד
 .קיטעטסע עכעלטפאשנסיוו-סעמע יד ןעיוב ןופ

 -סָאד טכער סָאד טָאה קיטירק עשינינעל-שיטסיסקראמ עשידִיי ערעגנִיי ךָאנ רעזדנוא
 -וצקעווא ,עיצידארט רעטלא רעד טול ,ןווּורּפ סָאװ ,עלא יד טָא וצ ךיז ןגעוו ןגָאז עקיבלעז
 ,רעקיטיּהק עגנוי ,עַײנ יײר עצנאג א .קיטירק רעזדנוא ןופ סקּוװ םעד טנאה רעד טימ ןכאמ
 ,יקסווָאקושז ,ץענוד ,טעדלַאה) רוטארעטיל רעודנוא ןיא ןעמוקעגוצ סנטצעל ןענַײז סָאװ
 ןכײצ ןרעטנוא ןעיײג סָאװ ,ןטַײרטש עשירארעטיל עטפראשראפ יד ;(.דנא ןוא קעסעמאד
 -סיוא יד ;רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעשידִיי רעד ןופ עינַאמעגעה רעד ראפ ףמאק ןופ
 טגָאז ץלא סָאד - קיטירק רעשינינעל-שיטסיסקראמ רעזדנוא ןופ טעטילאווק ענעסקאוועג
 'רעשינינעל-שיטסיסקראמ רעגנוי רעזדנוא ןופ סעיציזַאּפ יד טקיטסעפראפ ןרעװ סע זא ,סעדייא
 לָאמאכָאנ ןוא קיטירקטסבלעז !טַײװ ץנאג ךָאנ רעבָא זיא רעטעלב-רעברָאל וצ .קיטירק
 .קיטירק-רוטארעטיל רעשיטסיסקראמ רעד ןיא קיטיינ ךָאנ רָאג זיב זיא -- קיטירקטסבלעז
 יז םיקסאמ ןצנאגניא רעבירעד טעװ - רעקיטירק-רוטארעטיל --זדנוא ןופ רענייא רעדעי
 קיטרא ןַײז ןיא קיטירק רעזדנוא טכאמ רעפעפ .א 'כ רעד סָאװ ,ןפרּוװרָאפ ענעי טימ
 רעפעפ 'כ יװ ,ןַײז קיטירק יד ףראד עדאווא ,(6 .מונ "טילָארּפ,) "קיטירקטסבלעז רערעמ,
 רימ ןפראד עדאווא ."טנָארפ ןשירארעטיל ןפא "עקדעווזאר עטשרע יד, ,סיוא ךיז טקירד
 רימ -- ,"קיטירק-עירעלאוואק עטכַײל , א ,סיוא ךיז טקירד רעפעפ 'כ יװ לָאמארעדיוו ,ןּבָאה
 םינימ-רעטילימ עקיטכיוו רעייז ,עקירעביא יד ַײברעד טעזראפ רעפעפ 'כ זא ,רעבָא ןעניימ
 ."עירעלאוואק רעטכַײל , רעד ּפָא טַײקמאזקרעמפוא ליפוצ טיג ןוא

 עירעלאוואק עטכַײל ענרעדַאמ יד זיא ,ךַײלגראפ ןשירעטילימ םעד ןעיצ ביוא ,לאלכיב)
 ןעמ טעװ זיולב עקיּפ "רעשירעטיר, רעד טימ .ןעוועג לָאמא זיא יז יװ ,טכיײל יוזא טינ
 .ײמרא רע ט ריזיניש אמ רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ ןעגנוגנידאּב יד ןיא ןָאטּפוא טינ ךאסא
 (...טעטסאלאב שפיה טרעװ עירעלאוואק ענרעדָאמ יד

 ןופ עמעלבָארּפ יד ָאטָא טזײלעג טָאה (:װָאנאכעלּפ יוזא יװ ,ןענָאמרעד ךיז רימָאל
 ןוא רעשיטסיצילבופ ןופ -- טסיײה'ס ,עירעליטרא רערעװש ןוא "עירעלאוואק רעטכַײל,
 ' .קיטירק רעכעלטפאשנסיוו

 עליימעב טעװ -- ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג רע טָאה -- ,קיטירק עכעלטפאשנסיוו סעמע ןא
 ןּפעלש טינ ךיז טעװ יז .עשירעפמעק א ,עשימאניד א ,עשיטסיצילבוּפ א ןַײז זומ ןוא ןַײז
 -עג רעמאס ּרעד ןיא סיורָאפ ןייג טעװ יז ,עטכישעג-רוטארעטיל רעד ןופ זָאבָא םעד ןיא
 רָאנ קיטירק עשיטסיצילבוּפ טכע ןא זיא ,טַײז רעטייוצ רעד ןופ .ןטַײרטש ןופ שינעטכיד
 -סיוא עשיטסיצילבוּפ יד ןעוו ,עכעלטפאשנסיוו טכע ןא זיא יז ןעוו ,שיטסיצילבוּפ-טכע טלמעד
 -ער ןייק טינ ,רעגניפ ןוויטקעיבוס םענעגייא םעד ןגיוז ןופ טאטלוזער ןייק טינ ןענַײז ןריפ
 -ב ָא רעד טימ טינ ךיז ןענעכער סָאװ ,ןקאמשעג עכעלנעזרעּפ עקילעפוצ ןופ טאטלוז
 .טַײקכעלקריװ רעד ןופ טַײקיסעמצעזעג רעװיטקעי

 לעגעה יא ןגיל זומ "קיטירק-עירעלאוואק , רעשיטסיסקראמ-סעמע ןא ןופ דָאסעי ןיא
 ,וָאנאכעלּפ יא ,ןינעל יא ,סלעגנע יא ,סקראמ יא ,(גנושטַײטסױא רעשיטסילאירעטאמ ןיא)
 ,"סעטאטיצ עקידנגיוּב-לטרעפ ןוא רעטרעװ ענשטינארגאז , ךאסא ,לאלכיב ןוא עשטירפ יא
 ,ךעלריטאנ יוזא ךָאד זיא עטאטיצ יד .רעפעפ 'כ רעד שינָאריא סיוא ךיז טקירד סע יװ
 רעטמיטשאב א טימ ןדנובראפ זיא סָאװ ,קיטירק רעגנוי א טימ ןָאט וצ ןבָאה רימ ןעוו
 --נוזאב ,"רעטרעוו ענשטינארגאז, יד .סעָאצמאה-זיולק עקילעפוצ טימ טינ ןוא עמעטסיס
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 ןראפ טסנעּפשענ-קערש א יװ טַײצ עשּפיה א ןיוש טייטש רעכלעוו ,לשַאמעל ,לעגעה סרעד
 זא ,ןריטיצנָא ליפיוזא ןעמ ןעק עדאווא .ןרעװ טרירָאנגיא קיניזטכַײל טינ רָאט ,רעפעפ 'כ
 זיא - ,לקיטרא ןשיטירק-שירארעטיל א ןענעײל קעשייכ רעד ןלאפּפָא לָאז רענעיל םאב
 טנאלאט ןבָאה ןעמ ףראד ,ןריטיצ םוצ ךיוא ןוא ,לאלכיב ,ץלא וצ סָאװ ,עסַײמ יד רעבָא
 .טינ ןעמ ףראד - סרעטסַײמ-ריטיצ עטסוּפ בילוצ קינאּפ ןיא ןלאפנַײרא ליפוצ .ּפָאק ןוא
 ענשטינארגאז, יד טָא דָארג טרעדָאפ שינעטנעק-רוטארעטיל רעשידִיי רעזדנוא ןופ דנאטשוצ רעד
 -ָארּפ ענײמע גל א רוטארעטיל רעזדנוא ןיא ןעלקיוווצרעדנאנאפ רָארג טרעדָאפ ,"רעטרעוו
 יד .עיּפָאזָאליפ-טסנוק ןופ ,עיגָאלָאדָאטעמ-רוטארעטיל ןוֿפ סעמעלב
 רעכעלגעט-גָאט רענעי ןופ ןגָאזּפָא טינ ךיז ַײברעד טעװ קיטירק עשינינעל-שיטסיסקראמ
 ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא זדנוא אב ךיז טסקאוועצ סָאװ ,טעברא רעשיגָאגאדעּפ-שירארעטיל
 -עפ 'כ רעד זיא טכערעג טינ זא ,רעבָא ןיימ'ִכ .ןערדאק-רעבַײרש עגנוי ערעזדנוא ןופ סקווו
 ןקעװ טינ, קיטירק-רוטארעטיל רעשיטסיסקראמ רעצנאג רעד רָאפ טגײל רע ןעװ ,רעפ
 ליטס ןופ סעמעלבָארּפ ,סע טסייה ,ןלעטש טינ ,"ןלעגעה ןריטיצ טינ ,ךאברעייפ ןטלא םעד
 ןענרעל ןופ עמעלּבָארּפ יד ."עכָאלעמ ןוא ערוויא ןגעו סעצייא עטעשַאּפ ןבעג רעסעב, ןוא
 -קראמ ןופ עמעלּבָארּפ רעד ןופ ןסירעגּפָא טרעװ יז ןעוו ,עכָאלעמ ןוא ערוויא עשירארעטיל
 -אמר ָאפ א ןיא טלדנאווראפ לאלכיב ךָאד טרעוװ ,עיגָאלַאדָאטעמ-רוטארעטיל רעׂשיטסיס
 | !עכָאלעמ עשיטסיל

 טלופראפ ןבָאה סָאװ ,ןטַײרטש עשירארעטיל עלעיּפיצנירּפ עטנאסערעטניא רעייז יד
 ןופ רעטנעצ ןיא זא ,םעד ןגעװ סעדייא ןגָאז ,רָאי םענעגנאגראפ טשרָאקא רעזדנוא
 -ארעטיל ןופ סעמעלבָארּפ עשינכע ט יד טינ עקאט ןעיײטש ןבעל-רוטארעטיל רעזדנוא
 -רוטארעטיל רעשינינעל-שיטסיסיקראמ ןופ סעמעלבָארּפ רָאנ ,עכָאלעמ ןוא ערוויא רעשיר
 ראפ ףמאק ןיא גנודנעװנָא רעשיטקארּפ-טערקנָאק רעיײז ןיא ,עיגָאלָאדָאטעמ
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעזדנוא ןופ עינָאמעגעה רעד
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 -אב א ןיא ןענעכער ןיוש רימ ןענעק דָאטעמ ןשיטסילאמרָאּפ ןגעק ןטַײרטש ערעזדנוא
 .טקידנעראפ ראפ סָאמ רעקידנטַײד

 ןצנאג םענופ באטשסאמ םעניא רָאנ ,באטשסאמ ןשידִיי ןלָאמש םעניא זיולב טינ
 -עג ךיז ןוא סעיציזָאּפ-טנורג ענַײז ןבעגעגּפָא דָאטעמ רעשיטסילאמרָאפ רעד טָאה דנאבראפ
 לעִיציפָא טָאה עווייצאמ רעד טָא ןגעוו ."רעלעפ ןשירארעטיל א ףא עווייצאמ,, א יװ ,טלעטש
 רעד ןופ רעילפְנָא רעקיטסולפמאק עמאס רעד -- יקסווָאלקש רָאטקיװ -- "ןיילא רע, ןדלָאמעג
 ,רעוט-רוטארעטיל עטסנרע ןעניפעג וצ ןטלעז ןיוש זיא טציא .עירעלאוואק רעשיטסילאמרָאֿפ
 עמ .דָאטעמ סל א םזילאמרָאפ רעיײז ןגעװ ןדיײר ליומ םענעפָא ןא טימ ןלָאז סָאװ
 רעדָא ,רעדיילק עשיטסיסקראמ ןיא ןרעיילשראפ -- םזילאמרָאּפ ןקיזָאדמעד טָא -- םיא טװּורּפ
 .קידנעטש ףא ןוא טסנרע סעמעעב םיא ןופ ּפָא טייג עמ

 עטסעפ ןייק טאהעג טינ לָאמנייק רימ ןבָאה קיטירק-רוטארעטיל רעשידִיי רעזדנוא ןיא
 ןבָאה ןטסילאמרָאפ עשימייה ערעזדנוא .לוש עשיטסילאמרָאפ עטנכײצעגנָא רָאלק ןוא
 םעניא קידנעגנירדנַײרא קיניײװ ץנאג לָאמטפָא ,"שּווועל-רעטרעוו, ןקיּבראפ טימ טריטעקָאק
 טינ ,ךיז טייטשראפ ,טָאה סָאד .םע טְסיס עשיגָאלָאדָאטעמ סלא ,םזילאמרָאפ ןופ ךָאט
 -ער עקיבלעזיד ןליּפש וצ ןטסילאמרָאפ עשידִיי עשימייה ערעזדנוא טרעטשעג
 -ארעטיל ערעדנא ןופ ןגעלָאק "עקיניזטסּוװאב , רעמ ערעײז סָאװ ,עלָאר ערענָאַיצקא
 -סיורא טינ לָאמנייק זיא םזילאמרָאפ רעשימייה רעזדנוא סָאװ ,ראפרעד עקאט רעּבָא .ןרוט
 -טנא וצ ןעמעלא ראפ ןזיואב טינ רע טָאה ,םעטסיס עטצנאגראפ סלא ןטָארטעג
 סָאװ ,סעקאטא עפראש יד ףא טקוקעג טינ .טייוועגניא ןכעלטנַײּפ-ןסאלק ןצנאג ןַײז ןזיולב
 ןעפישזרעד וצ ךָאנ ןזיואב רעבָא רע טָאה ,םזילאמרָאפ םעד טָא ןגעק טריפעג ןּבָאה רימ
 קידנדאלנַײא ,טָאה "טלעוו רעטיור, רעד ןופ עיצקאדער יד ,רעמכָאנ .גָאט ןקיטנַײה זיּב
 ןעװעג עידיומ סעלַײּפסיה טימ ,טנעזנעצער ןקידנעטש סלא לעקניפ .לא טסילאמרָאּפ םעד
 רעזדנוא ןַײז ענאהעמ טייג לעקניפ .לא ןייכעב זא ,ןָאט אזא ןיא ,טלעוו רעד םעד ןגעוו
 םעד ףא זיא קיטירק עשיראטעלַארּפ עקידמעשוגעמ יד סָאװ ,ןזַײּפש עטריניפאר טימ רענעליל
 -ייטעצ-טעברא ןגעוװ עירָאעט עטלא יד ןרָאװעג טבעלעגפוא רעדיוװ זיא ַײברעד .קִיייפ טינ
 .רעשיטסילאמרָאפ רעד ןוא קיטירק-רוטארעטיל רעשינינעל-שיטסיסקראמ רעד ןשיווצ גנול
 םענופ זילאנא םעד ןבעג ןלעװ -- ,סע טסייה ,"ןטסילאירעטאמ, יד ,"רעקיטילַאּפ, יד--ייז
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 ןלעװ ,סע טסייה ,זילאנא ןלעמרָאפ םעד -- עבאגפוא "ערעטאקילעד, רעמ יד ןוא טלאהניא
 ...סלעקניפ יד ןליפסיוא ןיוש

 -ניפ ענעדיישראפ יד ןציזאב טינ ןלָאז סע ןטנאלאט עכלעװ ,םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא
 אזא ףא ןייגנַײא טנעקעג טינ לָאמניײק קיטירק עשינינעל-שיטסיסקראמ יד רעּבָא טָאה ,סלעק
 עשינינעל-שיטסיסקראמ יד לַײװ ,ראפרעד טעשָאּפ ,גנולייטעצ-טעברא רעטרעּפמולעגמוא
 ןסירעגּפָא טינ קיטירק-רוטארעטיל רעד ןופ "ןטקא ייוצ, עטמיראב יד ףוא טמענ קיטירק
 ןוא עמרָאפ ןופ טַײהניײא רעד ןיא ,טַײהניײא רעייז ןיא רָאנ ,ןטייווצ ןופ םענייא
 ףא ןזָאלראפ טינ ךיז ליוו ןוא טינ ןעק קיטירק-רוטארעטיל עשיטסיסקראמ יד .טלאהניא
 ןטעטיּפע ,ןעגנאלק ,ןעמארג ןלייצ ןופ *עכָאלעמ, רעשיטסילאמרָאפ רעד ןופ ןטאטלוזער יד
 ןעײרָאכ ןוא ןבמאי ןלייצ ףא עליפא .ןטסילאמרָאפ יד --ןָא טינ יז ןעיורט רימ .וװ .א .א
 ָאד ,עקיטעמפירא עשינכעט-שיטסילאמרָאפ רעדייא רעמ ךאסא ןבָאה ךיוא ןעמ ףראד
 ,םזיסקראמ רעד --עיצײלַָאװער רעד ןפ ערבעגלא יד קיטיײנ טגנידאבמוא זיא

 "טלעוו רעטיור, רעד ןופ עיצקאדער יד ןענרעלוצסיוא רעווש ,ערַאװס א ,רעּבָא זיא'ס
 !םזיסקראמ

 "רעקידלקניפלא, רעקיזָאדרעד טָאה וויסנעטניא ץנאג ןוא טַײצ עשּפיה ץנאג א
 ןענעיילוצרעביא גונעג זיא'ס ."טלעוו רעטיור, רעד ןופ ךעלטַײז יד ףא "טלקניפעג , לעקניפ .לא
 ,2-1 "טלעוו עטיור,) ןרעפעפ ןגעוו לקיטרא ןַײז ,לשָאמעל ,ןעלקיטרא ליפ ענַײז ןופ םענייא
 -רָאּפַא ןעוועג זיא "טלעוו רעטיור , רעד ןופ עיצקאדער יד זא ,ןגיײצרעביא ךיז יידעק ,(0
 זיא יז זא ,טרעלקרעד "עיצקאדער ןופ טרָאװ, ןיא טָאה יז ןעו ,קיצראהכייוו שיטסינוט
 טלדנאה ןעד יצ ."לעקניפ 'כ םעד ןופ ןעגנוטּפיוהאב עקינייא טימ םיקסאמ ןצנאגניא טינ;
 זיא טינ ןכלעו א ןיא שטָאכ ןעמ ןעק ןעד יצ ?ןעננוטּפיוהאב עקינייא ןגעװ זיולב ָאד ךיז
 עּפראכ א ךָאד זיא סע ?טעברא רעשיטסילאמרָאּפ א טימ ןַײז םיקסאמ עי לייט
 ןטלאהסיוא טנעקעג טינ טָאה יקצאועשטשאכ טעָאּפ רעד עליפא ןעו ,ןעמעלא זדנוא ראפ
 ןעמארג עשירענעמ ןוא עשרעבַײװ ןופ גנוריפ-ןבשזעכ עשיטסילאמרָאפ סלעקניפ יד ָאטָא
 לקיטרא ןשיטירק-שירארעטיל א ןיא דעק ,ןעּפ עשירעטכיד ןַײז ןגיילקעוא טזומעג ןוא
 'טַײקטסוּפ עשינָאגיּפע עצנאג יד ןקעדפוא (5 "טילָארּפ ,) "ןווידיצער עשיטסילאמּרָאפ ןגעק,
 :ו .ןווידיצער עשיטסילאמרָאפ סלעקניפ ןופ

 עשיטירק-רוטארעטיל עשיטסיסקראמ ןייק ןרעװ ןּבירשעגנָא טינ ןעק ,טנאקאב יװ
 םעד ןופ טנעלאוויוקע .רעשיגָאלָאיצַאס רעד טקעדעגפוא טינ טרעװ סע בױא ,טעברא
 ןדײרנַא ךעלטַײז 12 ףא טגילקעג ךיז טָאה לעקניפ .?א יוזא יװ ,רעבָא טעז .קרעװ-טסנוק
 :סערוש עקידנגלָאפ טימ ןקידנעראפ ןוא ןרעפעפ ןגעוו "?סיב א ךָאנ טימ עלופא,

 רעקירָאפ רעד ןופ קיטעָאּפ רעד טימ קיטעָאּפ סרעפעפ ןכַײלגרַאפ לָאז עמ בוא,
 טשרעה טרָאד .ײז ןשיװצ קעליכ ןסירג א ןקרעמאב רימ ןלעװ ,רעטכיד עדאיעלּפ
 עדיַײּב יד .רעקידנענכייצ-קידוועגניז רעד --ָאד ,ּפיט רעלאטנעמאנרָא-עיצאמאלקעד רעד
 ענעדיישראפ ייווצ ןענַײז סָאד .סיזעטיטנא ןזא סיזעט א רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןּפיט
 עיגָאלָאלצָאס-ןליטס יד .סעביס עלא:צָאס ןופ ּפֶא ןעגנעה סָאװ ,סעמעטסיס עשיטעָאּפ
 ךָאנ זיא ריַא ןגעוו רעטציא ןדייר זא ,טעבראעגסיוא טינ ליפיווא ףא רעבָא ךָאנ זיא
 : ."ןטגָאזעג ןטימ לַײװרעד ןענעגונאּב ךיז רימ ןלעװ רעבירעד ,קיטַײצירפ

 ."לעקניפ 'כ רעװעשַאכ רעד ,--זיא רע רענעדיישאב ארא'ס
 -קידוועגניז, א זיא קיטעָאּפ סרעפעפ וא ,ןריטאטסנָאק טימ טלעװ יד ןעוועג עקאזעמ

 ּוצ ןטַײל טימ) "סיזעטיטנא ןוא סיזעט, ןשיטקעלאיד ןטימ "ןָאטעג לקניפ א, ,"עקידנענכייצ
 ...טעבראעגסיוא טינ ךָאנ זיא ,ריא טעז ,עיגָאלָאיצָאס-ןליטס יד ...טנגונאב ךיז ןוא (!ךַײלג

 -אב, אזא טינ קימיטשנַײא ,ערָאװס א ,זיא "טלעוו רעטיור, רעד ןופ עיצקאדער יד
 ,סע טּפיײה ,ןעמענראפ ןיוש ךיז ןלעװ "עיגָאלָא;צָאס, טימ .לעקניפ .לא דאצימ "טַײקנדיײש
 ...ערעדנא

 -נַײא טינ ןענַײז (קיטירק-רוטארעטיל עשיטסיסקראמ עצנאג יד ,ןיימ'כ) רימ ןוא ,ונ
 ,לשָאמע? ,טגָאז רע ןעוו ,ןלעקניפ ןָא טינ ןעיורט רימ .גנולייטעצ-טעברא רעד טָא טימ קימיטש
 ,ַײנ סע טסיײה סָאװ ,קידנעמיטשאב טינ ,"רעיינ, רעד זיא דיל ּפיט רעקידוװעגניז רעד זא
 ןוֿפ פיט רעקידװעגניז רעד ,לשַאמעל ,טָא .טַײקַײנ לד טָא טרעיוד גנאל יװ ,ַײנ ןעמעוו ראפ
 ?"לינ, זיא גנאג רעקידװעגניז סנינעסעי ?"יינ , זיא לוש רעשיטעָאּכ רעשילָאבמיס רעשיסור רעד
 -עיצאמאלקעד סעקסווָאקאיאמ ?"טלא, זיא "ּפיט-עיצאמאלקעד דעטריצילּפמָאק , סרעװָאשװָאב
 ?ּפיט ןקידװעגניז ןשינינעסעי ןראפ "רעטלע, זיא ּפיט
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 ,טעבראעגסיוא טינ ךָאנ ,טנאקאב ןעלקניפ זיא'ס יװ ,רעּבָא זיא עיגָאלָאיצָאס-ןליטס יד
 .ןדיינאג א שעמאמ םיא ראפ עקאט זיא

 !קיטעָאּפ-עקשירטעּפ רעקפעה ןימ א םיא אב טרעװ קיטעָאּפ סרעפעפ
 :טבַײרש לעקניפ .לא

 קידנּבערטש טינ ,ןעלטימ ענעדיישראפ רעפעפ סיוא טצונ ,ןעז וצ זיא סע יװ;
 (167 .ז) "קיטעָאּפ ןַײז ןיא טַײקרעלוגער ןוא טַײקשיטאמעטסיס סעּפע וצ עקפאד

 ,שיק ,שיק ,ירוק , לאלכיב ךָאד זיא טיײקשיטאמעטסיס ןַײק ָאטינ זיא ןרעפעפ אב ביוא ןוא
 .ןדייר וצ ָאטינ ןיוש זיא טַײקיסעמצעזעג ןגעוו ,טסייה סָאד ,עיגָאלָאיצָאס ןגעוו !"ודָאבָאװס אנ

 יװ ,טַײקשיטאמארגאיד ןַײז ןופ ,םזיטאמעכס ןשיָארעה סרעפעפ ןופ עמעלבָארּפ יד
 ןוא "רעטריצילּפמָאק, ןגעו עגארפ רעשינכעט רעד וצ טריפרעד טרעװ ,טגָאז לעקניפ
 .!עמכָאכ "רעוװעיק, עטלא ןא-- 'וװיטימירּפ זיא רעפעפ,) קיטעָאּפ "רעטריצילּפמָאק טינ,
 ןשיװצ ךורּפשרעדיװ ןיא לָאמטּפָא סיוא ךיז טקירד סָאװ ,עשורעי-ליטס ןופ עמעלבָארּפ יד
 ערעזדנוא ןופ רעטנעצ ןיא רעטציא טייטש סָאװ ,עמעלבָארּפ ענעי -- ,עמרָאפ ןוא טלאהניא
 -גיפ -- רעריפ-ןבשזעכ ןשיטסילאמרָאפ םאב טרעװ ,ןעגנושרָאפ עשיגָאלָאדָאטעמ-שירארעטיל
 :טבַײרש לעקניפ סָאװ ,טרעה .ייוװצ ןוא סנייא טרעטאּפעגּפָא -- לעק

 רעפעפ .עמרָאפ ןוא טלאהניא ןשיװצ ךורּפשרעדיװ א רימ ןעניפעג ָאד ןוא,
 ערעדנא ןופ עָאּפשאה יד ןעק סיוועג .עלייק רעטלא ןא ןיא ןַײװ םעַײנ ןַײרא טסיג
 טמענ ןעמ ןעװ ,טלמעד ןַײז טינ רעבָא ןעק סָאד ,ךעלצונ רעייז ןַײז ןטעָאּפ עסיורג
 (169 .ז) "סעמרָאפ עטרעטלעראפ ןָא

 יד ןכלעװ ןופ ,ןרעטש ןשיטסילאמרָאפ םעַײנ םעד ָאטָא טימ שעמאמ "רעטאירט א,
 !עשוב ןופ ...ןרעװ רעטיור טפראדעג טלָאװ "טלעוו עטיור,

 .עמרָאפ ןוא טלאהניא ןשיװצ ךורּפשרעדיװ ןופ עמעלבַָארּפ יד טלעטש שטנעמ א
 !שטנעמ ךענעסקאוורעד א
 ןענַײװ עַײנ ןסיגנַײרא, ןופ ךַײלגראפ ןשירעדליב םענעי עליפא טצונאב שטנעמ א

 .עמעלּבָארּפ עקיבלעזיד קידנלעטש ,טצונאב סע טָאה וָאנאכעלּפ סָאװ ,"עלייק רעטלא ןא ןיא
 עטרעטלעראפ זא ,רָאי 1920 ןיא סַײװ ףא ץראווש טבַײרש שטנעמ רעקיּבלעזרעד טָא ןוא
 טינ ךיז טכאמ שטנעמ רעקיזָאדרעד טָא .עשורעי-ליטס רעד ןיא ךעַײש טינ ןענַײז סעמרָאפ
 ,"עלייק רעטלא ןא ןיא ןענַײװ עַײנ, ןגעוו טדער (ו ווָאנאכעלּפ ּוװ ,ןטרָאד עקאט זא ,קידנסיוו
 -ַאמ ןוא עמארד עזאושזרוב עשיזיצנארפ ערענָאיצוילָאװע ר יד זא ,ןָא רע טזַײװ
 טָאה'ס ןוא טסנוק רעשיסאלק-טלא רעד ןופ "סעמרָאּפ עטרעטלעראפ, טצינעג טָאה ַײרעל
 ןעוועג טלָאװ שטנעמ רעקיזָאדרעד טָא ןעוו .עיצקנופ רערענָאיצילָאװער ריא טדאשעג טינ
 זא ,טסּוװעג רע טלָאװ ,רוטארעטיל רעשיטסיסקראמ רעזרנוא ןיא טנוואהאב רעמ עלעסיבא
 ,לשַאמעל ,טכערּפשטנא עמרָאפ ןוא טלאהניא ןשיוװצ ךורּפשרעדיוװ רעשירארעטיל רעקיזָאדרעד |

 -ע ר יד זא :ךעלמענ ןוא ,סקראמ ןזיװעגנָא ךָאנ טָאה'ס ןכלעוו ףא ,טקאפ ןשירָאטסיה א
 עשיסאלקטלא ןיא ןדלעה עריא טצוּפעג טָאה עיזאושזרוב עשיזיוצנארפ ערענָאיצוילָאװ
 : ,סעגָאט עשימיור

 (ג!עיצילָאװער רעד טדאשעג טינ טָאה'ס ןוא !סעמרָאפ עטרעטלעראפ לָאמארעדיוו
 -ער, ,"טַײקשיטאמעטסיס, עקאט ןָאט ךוז א טפראדאב ָאד ןעמ טלָאװ ,טנייש סע יװ

 ןשיטסילאמרָאפ םעד ,ןבעל'כ ,ורוצ םיא טזָאל רעבָא -- ,טַײקיסעמצעזעג ןוא "טַײקרעלוג
 ןלײצנָא ךַײא ןעק רע ?טַײקרעלוגער ןוא טַײקשיטאמעטיס וצ רע טמוק יװ ,רעריפ-ןבשזעּכ
 ןוא "םזיריל ןכייוו, ןופ (!טארוקא) סעיכיטס ייווצ ןאראפ ןענַײז ןפאש סניײטשּפָאה ןיא זא
 --ןוא ,סעפָארטס ןוא ןעמארג ןענכערסיוא ךַײא ןעק רע ,"טַײקשירָאטיר עשיּפָאזָאליּפ,
 !ידָאה

 ןטַײקטרעּפמולעגמוא עשיטסילאמרָאפ ערעדנא יײר א ףא ּפָא טינ ָאד ךיז לעטש ךיא
 רעד לקיטרא ןטנָאמרעדנבױא ןַײז ןיא ,קיטכיר רעייז ,ןזיװעגנָא ןיוש טָאה סע עכלעװ ףא
 טסילאמרָאפ רעקיזָאדרעד טָא יוזא יװ ,ןרעדנּוװאב וצ טעשָאּפ זיא'ס .יקצאוועשטשאכ רעוואכ
 עשידייי-טינ יד ןסעצָארּפ-רוטארעטיל ערעזדנוא ןגעוו ןרימרָאפניא ףא ץעּפס א ןרָאװעג זיא
 ןשינַײרקוא םעד טרימרָאּפניא לעקניפ .לא יוזא יװ,, לקיטרא ןַײז. ןיא .טַײקכעלטּפאשלעזעג

 106 .ז צןַש .ב (
 ןסיגנַײרא טינ ןעיק ןע מ; וא ,ןטלאהעג ָאי טָאה וועזרעװערעּפ טסינאכ ע מ רעד ,ריא טעז (? +

 (60 .ז "יקסוועיָאטסָאד) יןעלגָאל עטלא ןיא ןַײװ םעַײּנ
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 רענַײרקוא רעד יוזא יװ ,ןטקאפ ייר א יקסווָאקושז 'כ טגנערב (5 .מונ "טילָארּפ,) "רענעייל
 עשיטסילאמרָאפ .רוטארעטיל רעזדנוא ןגעװו ףירגאב א ןלעקניפ .לא ךרוד טמוקאב רענעייל
 -ַײרש עשידִיי-שיטעװָאס ענלצנייא ןופ ןעגנוצאשּפָא עשלאפ ,ןסאלק ןופ שאמשימ ,סעצילעמ
 טָא--(!"םזילאער ןשיראטעלָארּפ , ןופ רעײטשרָאּפ -- סינּפיק ןוא ןײטשנקלָאװ ,עירול) רעב
 ."עיצאמרָאפניא , רעד ןופ ךָאט רעד ויא סָאד

 -רעטעברא ןשידִיי םעד טרימרָאפניא רעכלעוו ,סעמאש .פ טייג ןלעקניפ ךָאנ טָארט-סופ
 עפָארטס א סנײטשפָאה ןיא רעביא ךיז טרעזאכ "ׁש , גנאלק רעד לָאמ לפיו ,רענעייל
 יו ,טליפ סעמאש .פ .("דיל סנײטשּפָאה דיװָאד ןיא גנאלקליוו רעד,--6 "טלעוו עטיור,)
 .ךיז ןסיורעד וצ ןראג רענעיל-רעטעברא עשידִיי דלודעגמוא ןא ראפ סָאװ טימ ,טנייש סע
 ןענײטשפָאה ןצנאג םעד ןופ) ןענײטשּפָאה אב ײַׁש , גנאלק ןגעוו "סעידעי עטצעל, יד
 :עליכאטעל ךיז טרעפטנעראפ רע ןוא (!סעּפָארטס רָאּפ א ןופ זיולב טינ

 -ַאכעל רעדָא ןבַײרשסיורא ךעלגעמוא ןצנאגניא ,ךיז טייטשראפ ,זיא'ס,
 -ליפ ךיו ןיא ןטלאה סָאװ ,רעדיל סנײטשפָאה טַײהרעמ יד ,ןבַײרש אב סעכָאּפאל
 (.ב .י -- וויסרוק ןַײמ) (141 .ז) ..."ןעגנאלקטימ עקילָאמ

 -זאג - שעמאמ ,קידנעטשנָא טינ טַײז רעַײא ןופ ןיוש זיא סָאד ,סעמאש 'כ ,ריא טעז
 !סעּפָארטס רָאּפ א ןופ "ַׁש,, גנאלק םעד ןלייצוצסיוא ןוא ןבַײרשסױרא ץנוקא !עיָאװָאל
 סנײטשפָא ה על א ןיא רעביא ךיז טרעזאכ "ַש,, גנאלק רעד לָאמ לפיוו סיוא טלייצ ריא
 -עינ ,ןענײטשפָאה אב רָאנ םעּפע ַײמעלא !רעדנעב סנײטשּפָאה ךיא גָאז סָאװ !רעדנעב
 ןעוװעג עכיוז ךיוא רעדנעב 20 רעכעה ענַײז טימ עלעדנעמ רעקשטעטלא רעד טלָאװ :בַײכ
 ??טַײקמאזקרעמָפוא אזא טרעװ ןטעָאּפ רָאנ ןענַײז עקאט ןעד יצ !וצרעד

 ןעיניא רעקיזָאדרעד רעטסנרע ךאסא זיא'ס -- ןסאּפש וצ ןרעהפוא רימָאל ,עליימ ,ונ
 -ןסירעגנַײרא ךיז עפײג אמ עקיוָאדיד טָאה ןעמ טגָאז ןלוש יד ןיא
 !סע טסייה -- "קיטעָאּפ , ןֹופ דעמיל א

 ָאסנָאק, סנײטשּפָאה ןרעלקרעד טרָא ןא םענײא ןיא עליפא טוװרּפ סעמאש .פ
 : טבַײרש רע ."עיצארעטילא-ןטנאנ

 עטייווצ יד רעביל זיא ןענײטשפָאה סָאװראפ ,ךעלדנעטשראפ ןצנאגניא זיא'ס,
 ןוא רעטריצילפמַאק ךיוא זיא יז ,רעטשרע רעד ראפ רעשינאגרָא זיא יז .עיצאיראוו
 (133 .ז) "רעקיבראפליפ

 סָאװ ןוא ,ונ !טַײקטריצילּפמָאק ןופ וויטָאמ רעשיטסילאמרָאפ סלעקניפ לָאמארעדיוו
 ?ןפאש ןופ טלאהניא טימ ,עיגָאלָאיצָאס טימ טעּפע ךיז טרעה

 ןענעגונאב ךיז ןלעװ רימ-- ,לעקניפ טגָאז יװ ...רעבָא ,דעװָאק סיורג טימ !ָא
 ' עיר היפ ד

 םעד ,עינָאפיײא סגײטשּפָאה ןופ רעטקאראכ ןכעלרעניא םעד ןךעַײש זיא סָאװ,
 טכארטאב ףראד סָאװ ,עגארפ ערעפיט א סָאד ןיוש זיא ,קיזומ ןַײז ןופ ןָאט-טנורג
 (143 .ז) "לאלכיב ןפאש ןַײז ןופ טלאהניא םעד טימ גנודניבראפ רעד ןיא ןרעוו

 רעד ןופ ,"עגארפ רערעפיט,, רעקיזָאדרעד ןופ עקאט טָא !דָאש רעסיורג א ,דָאש א
 !םזיסקראמ רעד ןָא טשרע ךיו טבײה 'לאלכיּב טלאהניא ןטימ גנודניבראפ,

 ,ֹונ ..ןעוװעג זיא ..ןעװעג זיא רעירפ ?ריא טגערפ-- רעִירּפ ןעוװעג זיא עשז סָאװ ָאט
 ..?סע ןעמ טגָאז יו

 -אלּפ רעשיטסילאמרָאֿפ "רעקיבראפליפ ןוא רעטריצילּפמָאק ןופ עיצא;ראוו עטייווצ יד,
 !ןעװעג זיא סע סָאװ טָא .ןעוועג זיא ײרעלּפ

 עיצקאדער יד ךיוא רַאנ ,סעמאש .פ זיולב טינ ןייטשראפ ףָאסלַָאקּפָאס ףראד סָאד
 יד טָא ןופ סעלַײּפסיה ענװָאדלאװג ,ערָאװס א ,טפאכ עכלעװ ,"טלעו רעטיור, רעד ןופ
 ."ןעמארג עכעלבַײװ ןוא עכעלנעמ ,, עלא

 עקָאדיד טָא טינ רעבָא ,לאלכיב קיטעָאּפ ןגעק ?עיּפיצנירּפ סיורא טינ ןטערט רימ
 ," ןייטאל ןופ שזא , ןעמאטש סָאװ ,"רעטרעוו ענשטינארגאז ,טימ "ןעטנארוק סײרּפ , עשירארעטיל
 .קיטעָאּפ עשיטסיסקראמ יד ןפאש ןֿפלעהטימ זדנוא ןלעװ

 .רעפעפ רעוװאכ ןטימ ןעמאזוצ ןפמעקאב רימ ןלעװ "רעטרעוו ענשטינארגאז , עכלעזא
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 ...ךאברעייפ ןוא ,לעגעה ןוא ,רעטרעוו "ענשטינארגאז, ןגעוו לָאמארעדיװ ןוא
 (טקידנעראפ טינ ךָאנ ןענַײז ייז) ןטכאלש עטשרע יד טשרענּפָא ןּבָאה טשרָאקָא

 .וועזרעוװערעּפ .ּפָארּפ םענופ לוש רעשיטסיוועשנעמ ,רעשיטסיוװיטקעיבָא-שיטסינאכעמ רעד טימ
 ָאד .ןטסינאכעמ ןוא רעקיטקעלאיד ןשיװצ ןטכאלש ןעוועג ךָאט ןיא ןענַײז ןטכאלש יד טָא
 "ענשטינארגאז, ײר א לאלכיב יא ,ךאברעייפ יא ,לעגעה יא ןעמוקעג ץונוצ קראטש זיא
 רעזדנוא ןיא :ןעשעג זיא סע סָאװ ,טעז רָאנ .רעפעפ 'כ םעד יוזא ןקִיורמואב סָאװ ,רעטרעוװ
 טאמיק טיירטש רעכעלטפאשנדיײל רעיײז רעקיזָאדרעד טָאה קיטירק-רוטארעטיל רעשידִיי
 ןיא קינימער .ה ןופ לקיטרא רעשיטאמרָאפניא רעצרוק ןיא .טכליהעגּפָא טינ ןצנאגניא
 ןלקיטרא עדייב .2 "טילָארּפ , ןיא יקצירעשזימ .מ ןופ לקיטרא ןא ךָאנ ןוא 4 ,מונ "ןרעטש,
 ןשיגָאלָאדָאטעמ ןגעװ ףירגאב םעיונעג א ןבעג ףא ,ךיז טייטשראפ ,טינ ןרידנעטערּפ
 טינ א טעשָאּפ טפָא ןוא ,ןשעטשוטעמ א רעייז טיג קינימער .ה .ןטיירטש יד טָא ןופ ךָאט
 ןיוש ,יקצירעשזימ .כ ךיוא .ןוועזרעװערעּפ טימ עיסוקסיד רעד ןגעוו גנולעטשרָאפ עקיטכיר
 רעטרע עקינייא ןיא ןוא ךעלכעלפרעביוא ץנאג רעבָא טָאה ,עליפא לקיטרא ןרעסערג א ןיא
 טימ עייסוקסיד רעד ןגעוו רענעיײל רעזדנוא טרימרָאפניא ןגיײנּפָא עשיטסילאמרָאפ טימ עליפא
 ;ןעקצירעשזימ אב גנורילומרָאפ ןימ אזא ףא ,לשַאמעל ,ןזַײװּוצנָא גונעג זיא סע .ןוועזרעװערעּפ

 רעייז ןופ ןדנוװשראפ זיא טַײקיטראנגייא רעצנאג ריא טימ רוטארעטיל יד,
 ןשיװצ ןרָאװעג ןענורוצ זיא ןוא (.ב .י .קיטירק רעשיטסילאער-וויאנ רעד ןופ) גיוא
 סעפע ןשטעװקסיוא רעקיטירק יד טָא ןגעלפ קרעװ םעד ןופ .סעִיגָאלָאעדיא ערעדנא
 ,.װ .א .א ,עיצאראלקעד עשיטילַאּפ-לא;צַאס - עקיניזטכַײל א ,עיּפָאזָאליפ עטכעלש א
 -נָאק עשירעלטסניק יד--קרעװ םעניא עכעלטנורג סָאד ןוא
 דָארג ןוא .ןרעװ טרירָאנגיא טעשָאּפ טגעלפ (.ב .י--ויסרוק ןַײמ) עיצקורטס
 קורדסיוא רעשיגָאלָאעדיא רעד ךָאד טגיל ,רוטקורטס רעשירעלטסניק רעד ןיא ,ָאד
 .(55 .ז .2 "טילָארּפ,) "קרעוו םעד ןופ

 -ירק א רעבָא זיא'ס -- ,םזילאער ןוויאנ ןגעק טעדנעװעג קיטירק עקאט רימ ןּבָאה ָאד = -
 .טסילאמר אפ א ןופ רָאנ ,טסילאירעטאמ א--רעקיטקעלאייד א ןּופ טינ קיט

 -ערעּפ רעד טיג יקצירעשזימ .מ סָאװ ,גנוצאשּפָא יד ןעגנערב וצ גונעג זיא ףָאס םוצ
 סוועזרעװערעּפ ןופ ןלעטש ייר עצנאג א טכער טימ קידנריקיטירק .?וש רעשיוועזרעוו
 :ףָאס םוצ רעבָא רע טרעלקרעד ,עטיש

 ּפָא טצאש סָאװ ,עקיצנייא יד גָאט ןקיטנַײה אב זיא עטיש סוועזרעווערעּפ ,
 קידנליוו טינ קידנליוו ןוא טקנוּפדנאטש ןשיטסינָאמ א ןופ גנוניײשרעד עשירארעטיל א
 זיא סָאװ ,עטיש יד טָא גױא ןיא ןבָאה קיטקארּפ רעד אב עטאסייעל ןעמוקסיוא טעוװ
 .(62 .ז ,ןטרָאד) ."םזיסקראמ םוצ ןעגנאגעגוצ ערעדנא ןופ רעטנעענ

 ךָאד זומ יוזא -- םזיסקראמ םוצ ןעגנאגעגוצ "טנעָאנ ץנאג , וועזרעװערעּפ זיא עדאווא
 רעשיטסיסקראמ ןופ רעײלש ןרעטנוא ,םורא ןטניה לו רעכלעוו ,רענייא רעדעי ןָאט
 --םוינָאמ א ןאראפ ָאד זיא עדאווא .םזיסקראמ ןופ גנוטסעפ יד ןסַײרפוא עִיגָאלָאעזארפ
 עשיטקעלאיד ראפ עריומ סעװָאמ סעמייא ןבָאה סָאװ ,רעקינאכעמ ןופ םזינָאמ רעד זיא'ס
 רעזדנוא ןיא זדנוא ןפלעה עטיש עשיטסיוועשנעמ-שיטסינאכעמ אזא עשז ןעק יצ .סעריטס
 ?טפאשנסיוו-רוטארעטיל עשינינעל-שיטסיסקראמ יד ןעיובסיוא ןופ קיטקארּפ

 ןינעל ןוא סלעגנע ןוא סקראמ ןוא לעגעה זדנוא קיטיינ רָאג זיב ךָאנ זיא'ס ,ןיינ
 .רעטרעו "ענשטינארגאז , לאלכיב ןוא עיגָאלָאדַאטעמ ןוא םזילאלרעטאמ רעשיטקעלאזד ןוא

 -ָארּפ עשיגָאלָאדָאטעמ יד םורא ןטַײרטש יד ףָאסלָאקפָאס ןענַײז עקאט רעבירעד
 -רוטארעטיל רעזדנוא טלופראפ סנטצעל ןבָאה סָאװ ,ןטַײרטש-טנורג יד ליטס ןופ סעמעלב
 : : .טַײקכעלקריװ

 ןופ עמעלבָארּפ רעד םורא ןטַײרטש יד ןלעטש ָאד ןעמ ףראד טרָא ןטשרע ןפא
 טימ ןדנוּבראפ ןעװעג טערקנָאק ןענַײז סָאװ ,ןטַײרטש יִד ,"סעכִיי ןשירארעטיל, רעזדנוא
 ,יקסוועשטניוו) עִַיזעָאּפ-רעטעברא רעשידיי-שינאקירעמא רעטלא רעד וצ גנויצאב רעזדנוא
 -ָאדרעד וצ ערוש עטצעל יד רעטנוא ןיוש ןריפ רימ ןעוו ,טציא .(רעװָאשװָאּב ,טאטשלדע
 עשיגָאלָאדָאטעמ ערעזדנוא םעיאהדא ךָאנ ןענַײז'ס ךאווש יװ ,רימ ןעעז ,עיסוקסיד רעקיז
 בָאה םירייװאכ ענעעזעגנַא ץנאג סָאװ ,טקאפ רעד זױלב טינ ןזיוואב טָאה סָאד .סעִיציזָאּפ
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 "רעטכאמעג, ןגעוו ןפירגאב עקידלסעבעלאב טימ טרירעּפָא עיסוקסיד רעקיזָאדרעד טָא ןיא
 טקידייטראפ ךָאט ןיא ןבָאה סָאװ ,יד עליפא .רוטארעטיל "רעשינאגרָא , ןוא רוטארעטיל
 ןיא .טַײקכאווש עשיגָאלָאדָאטעמ רעייז ןזיולבטנא ןטלעז טינ ןגעלפ ,טקנופדנאטש ןקיטכיר א
 ,קעפָאס םוש ןָא זיא יקסווָאקושז-װָאקאווטיל ןוא עקרָאיװעװ כ"כ יד ןשיוװצ עיסוקסיד רעד
 רעד טעמדיװעג ,ןעלקיטרא ענַײז ייר א טימ .עקרָאיװעװ .כ ןעװעג טכערעג ,ךָאט ןיא
 עקרָאיװעװ .כ טָאה (8-7 ,6-5 ,4 "ןרעטש, ןיא טקורדעג) "סעכִיי רעזרנוא, ןופ םעלבָארּפ
 -עלאּב ןופ טסאל עדמערפ א ראפ סָאװ ,(ו ןזיורעד לאירעטאמ ןשירארעטיל-טערקנָאק ףא
 ,עלא יד ןופ סעשטילּפ יד ףא ךָאנ טשטעווק סע םזילאמרָאפ ןוא םזיטעטסע ןקידלסעב
 סָאװ ,"עלעבאט-ןעגנאר , עשירארעטיל עטלא יד ןרידיוער וצ טומ ןייק טינ ןבָאה עכלעוו
 טָאה טסיזמוא .רוטארעטיל רעזדנוא ןיא טלעטשעגנַײא ןבָאה סרעגינ ענעדיישראפ יד
 ןבָאה ייז ."רעקיסאלק, ףירגאּב םוצ טעּפעשטעג ךיז יקסווָאקושז ךָאנרעד ןוא ווָאקאווטיל 'כ
 יד ןופ גנוטַײדאב עשיגָאלָאדָאטעמ יד יא ,עשיטילָא ּפ יד יא ןעזראפ ַײברעד
 -שינאקירעמא רעד ןופ םעלבָארּפ רעד םורא ןביוהעגפוא טָאה עקרָאיװעװ 'כ סָאװ ,ןגארפ
 ןעלקיוורעדנאנאפ טוװּורּפעג טָאה רעכלעװ ,יקסווָאקושז 'כ רעד .עִיזעָאּפ-רעטעּברא רעשידִיי
 -ירעגּפָא וצ טלקַײקענּפָארא שערייפעּב ךיז טָאה ,"טומ , סעקרָאיװעװ ןגעוו ףירגנָא םעד
 :קסװָאקושז 'כ רעד טבַײרש טָא .סעכָאנאה עשיטסילאמרָאפ ענעב

 עריא סָאװ ,רוטארעטיל רעצנאג רעד ראפ טרעװ א ראפרעד טָאה קיסאלק,
 -עדיא ריא ראפ רעטפאהרעיוד ןענַײז ןעלטימ-גנופאש עקידנריטנעירָא עטפאהרעטסומ
 ."םענראפ ןשיגַָאלַא

 -נעירָא עטפאהרעטסומ, עקיזָאדיד ?ןשָאל רעשיטסיסקראמ רעזדנוא סע זיא ןעד יצ
 קיטפאהרעיוד ךָאד ןענַײז ,יקסװָאקושז טדער סע עכלעו ןגעוו ,"ןעלטימ-גנופאש עקידנריט
 -ָאעדיא רעייז סָאמ רעסיוועג א ןיא קיטפאהרעיוד זיא סע סָאװ ,טימרעד לָאקמעדױק עקאט
 -רעיוד רעד ָאטָא ןופ טַײקיסעמצעזעג יד ןכאמ וצ רָאלק יידעק .םענראפ רעשיגָאל
 -ילַאּפ יא טַײקכעלנע ןוא טפאשע װיווק ענעי ןעניז ןיא ןבָאה ןעמ ףראד ,טַײקיטפאה
 טַײקכעלגעֿמ יד טיג סָאװ ,טַײקכעלקריװ רעשימָאנָאקע-לאיצַאס ןוא טַײקדנעװעגנָא-ליצ רעשיט
 -גנופאש עקידנריטנעירָא, "גרָאב ףא ןעמענ, עכָאּפע ןייא ןופ ןוא סאלק ןייא ןופ רעבַײרש א
 -ושז יּכ םעד ןענַאמרעד ןעמ ףראד ןעד יצ .סאלק רעדנא ןא ןופ ,עכָאּפע רעדנא ןא ןופ "ןעלטימ
 ןופ עמעלּבָארּפ יד טלעטשעג ןבָאה ןינעל יא ,,ווָאנאכעלּפ יא ,סקראמ יא יוזא יװ ,יקסווָאק
 טַײהנײא יד שיטסילאמרָאפ-שינאכעמ קידנסַײרעצ טינ ,רעקיסאלק אב ךיז ןענרעל
 עקיטפאהרעטסומ, ןענעשראי ןגעװ רימ ןדייר ,לשָאמעל .טָא .טלאהניא ןוא עמרָאפ ןשיווצ
 סנינעל טימ םעקסעה ןיא רימ ןעוט סָאד .ןעיָאטסלָאט אב "ןעלטימ-גנופאש עקידנריטנעירָא
 ןסירעגּפָא ןצנאגניא ןענַײז ןעלטימ-גנופאש סיָאטסלָאט עקיזָאדיד זא ,סע טסייה יצ .גָאזנָא
 זיא רעכלעוו ,"םענראפ ןשיגָאלָאעדיא , סיָאטסלָאט ןיא ,ןיינ ?םענראפ ןשיגָאלָאעדיא ןַײז ןופ
 קיגײװ ץנאג ןּבָאה רימ) זדנוא ראפ קיטפאהרעױד טינ שערייפעב סעצנאג סלא
 ,("טַײקשיטאיזא , רעטצענערגאב רעצנאג ןַײז ןוא עָאנכאה ,םזילאטאפ סיָאטסלָאט טימ סעכילש
 -ָאעדיא, ןופ ןטנעמעלע עכלעזא ,ןזיװעגנַא ןיוש טָאה ןינעל יװ ,ןאראפ רעבָא ןענַײז
 ענעדיישראפ ןסַײרּפָארא , סָאד ,"םירעיוּפ ןענָאילימ ןופ טסעטָארּפ, רעד -- "םענראפ ןשיגָאל
 סָאװ ןטנעמעלע עקיטפאהרעיוד--עיצאזיליויצ רעזאושזרוב רעד ןופ "סעקסאמ
 סיַאטסלָאט ײברעד ךיוא ןענעשראי עלײמעמ ןוא ,ןענעשראי טציא ךָאנ יז ןענעק רימ
 סיַאטסלָאט ןענעשראי רימ ןענעק ליפיוא ףא רָאנ ."ןעלטימ-גנופאש עקידנריטנעירָא
 -עלע עקינייא ,טגָאז ןינעל יו ,"טפנוקוצ רעד ןרעהעג , סע לפיוו ףא ,ןטנעמעלע-עמרָאּפ
 טינ ,טַײטאב -- ץלא סָאד טָא ןייטשראפ טינ ."םענראפ ןשיגָאלָאעדיא , סיָאטסלָאט ןופ ןטנעמ
 סעמעלּבָארּפ יד ,עִיצװלַאװע ו-רוטלוק רעזדנוא ןופ סעמעלבָארּפ-טנורג יד ןופ ענייא ןייטשראפ
 ןיא טָאה רעכלעוו ,ןיײטשּפע .ש 'כ ךיוא ,וועגא ,טינ טייטשראפ סָאד .(6 עשורעי-רוטלוק ןופ
 סָאװ ,ןטַײקכעלגעמ-עשורעי יד ןגעוו עיסוקסיד א רימ טימ טריפראפ 3 .מונ "טלעוו עטיור,
 יד , לקיטרא ןַײז עז) עִיזעָאּפ-רעטעברא רעשינאקירעמא-שידִיי רעד ןופ ליטס םעניא ןקעטש

4 : 
 ןשירעטילימ ןופ דָאְירעּפ םעניא ףמאק-ןליטס רעד, טעברא ןַײז ןיא טריפעגכרוד טָאה ןּפיצנירּפ עקיבלעזיד (1

 .סערּוש יד טָא ןופ רָאטװא רעד "םזינומָאק
 . סניקשופ זא ,טבַײרש רע סָאװ ,טסילאמרָאֿפ א עקאט טימרעד זיא יקסווָאלקש .ווװ טסילאמרָאפ רעד (2

 ערעזדנוא רעטױא ןבעל; סָאװ ,ןריקשאב יד ראפ זױלב טלאהניא-ןסאלק טימ לופ זיא "2(1ח00121008424 2048,
 .-םּוא רעד ןופ טלײטעגּפָא ךיז טָאה סע, :עמרָאפ עז ױל ב סע זיא זדנוא ראפ רעבָא ,"ןטַײהניױװועג עשיטעטסע

 .(35 .ז ,"ןגאסץקזסאע (,361,) י"עבאג
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 -ּפע 'כ .("סעיצאזינאגרָא-רעבַײרש עשיראטעלָארּפ יד ןוא רוטארעטיל עשיראטעלָארּפ עשידִיי
 ;טבַײרש ןייטש

 -ַאװער-שירָאטיר סעקסוועשטניו ןוא סרעװָאשװָאּב זא ,קיטכיר ץנאג זיא'ס,
 רעבָא ףראד עמ .ןרָאװעג טרירָאנגיא קיניזטכַײל זיא ליטס רעשיטעטאפ רערענָאַיצויל
 טָא ןַײרא ןעמענ רימ .ליטס ןקיזָאדמעד ןופ טַײטאב םעד ןבַײרטרעביא טינ ךיוא
 -ילא-םעלָאש ןופ ןױלב טינ ,ליטס ןטימ ןעמאזוצ עשורעי רעזדנוא ןיא ליטס םעד
 .ןצערעּפ ןופ ןוא םִירָאפס-רעכױמ עלעדנעמ ןופ ךיוא רָאנ ,ןענָאסלעגרעב ןוא ןעמעּכ
 -רעוװָאשװָאב רעד ןעניד טינ רעבָא ןיוש ודנוא ןעק רעטסומ א יװ ,ראּוװרעזער א יו
 .(122 ..ז) "ליטס-יקסוועשטניוו

 רעכיומ עלעדנעמ טימ ןעמאזוצ ןַײרא םיא טמענ עמ ;ןרעװָאשװָאב ןעשעג זיא קילג א
 םוש ןײק טגָארט רע בוא ,ןטרָאד ןָאט רע טעװ עשז סָאװ !ןצערעּפ טימ ,םירָאַּפס
 ראּוװרעזער סלא ןעניד טינ ןעק רע ןוא ,טינ עיצקנופ עשירארעטיל
 -טנע ןענעק טינ עגארפ רעקיזָאדרעד ףא טעװ ןיײטשּפע 'כ ?ןשינעכוז-ליטס ערעודנוא ראפ
 -נַײרא טָאה רע ןעוו ,דיגָאנ רעשידִיי רעקיטַײצראפ א טרעפטנעעג טָאה'ס יװ ,שרעדנא ןרעפ
 םידייא ןא ןעיירדמורא ךיז לָאז, :ךיז יוזא טאלג ...ףא ןאמנעגנוי א ןיוה ןיא ךיז וצ ןעמונעג
 רעבָא ןקעטש עיזעַאּפ-רעטעּברא רעשינאקירעמא-שידִיי רעד ןופ ליטס םעניא ..."בוטִש ןיא
 סָאװ ,ןצערעפ אב רעדיײא רעמ ךאסא) סעכיוק-ליטס עשירעפעש ,עסיורג שערייפעב ךָאנ
 רעזדנוא ןֹופ ןערנאשז עטמיטשאב ןרעפכורפאב סקּוװ ןקידרעטַײװ םאב ןענעק
 ,עכָאנאה רעשיטסינאכעמ סנייטשּפע .ש טימ ָאד ןעמוקּפָא .עִיזעַאּפ רעשיראטעלָארּפ רענרעדָאמ
 עוויטימירפ יו רעמ ךיז טרעדָאפ , טציא ןוא "רעבירָאפ ןיוש זיא דָאירעּפ-ןטאקאלּפ רעה, זא
 רעד עליפא סיוא ךיז טנכייצ סע סָאװ טימ ,טַײקשיטעטאּפ עשיטאמעכס-וולאנ יװ ,קירָאטיר
 טימרעד -- ,"רעווָאשװָאב ףעטיוי -- רעטכיד-רעטעברא עשידִיי עטשרע יד ןופ רעטסלופטנאלאט
 קירָאטיר עוויטימירּפ סלא קיטעָאּפ סרעװָאשװָאב ןריציפילַאווק ,סנטשרע - טסייה ,ןעמוקּפָא
 ,סנטייווצ ,ןוא ,(!ןײטשּפע 'כ ,קידנליװ טינ קידנליװ ,ןעלזַײמ ןעמכאנ טימ עקאט ןעמאזוצ)
 רוטארעטיל עשיטעװָאס רעזדנוא ןלײטנַײא שינאכעמ טינ רָאט עמ זא ,ןייטשראפ טינ
 טינ זיא סע יוװ יוזא .םזילאער ןשיגָאלָאכיסּפ ןופ דָאירעּפ ןוא "דָאירעּפ-ןטאקאלּפ, א ףא
 ןיא ןעז טינ ןליוו םידימלאט-ףעל ענעמוקעגפוא-ַײנ ,עקינייא ןעוו ,ךעלדעש ןוא שיטקעלאיד
 טינ ךיוא זיא יוזא ,טאקאלּפ ןשיטסיצילבוּפ-שיטילָאּפ רעסיוא ,טשינר ָא ג רוטארעטיל רעד
 ןופ ןרעױט יד רוטארעטיל רעקיטציא רעזדנוא ראפ ןסילשראפ ךעלדעש ןוא שיטקעלאיז
 ןעניד זדנוא טַײצ עשּפיה א ךָאנ טעװ סָאװ ,עיזעָאּפ-טאקאלּפ רעשיטסיצילבוּפ-שיטילָאּפ רעד
 .דנאל רעזדנוא ןיא רעדנאנאפ ךיז ןעלקיו סָאװ ,ןטכאלש-ןסאלק ןופ ןערב םעד טָא ןיא
 -ילבוּפ-שיטילָאּפ ןוא דיל-ףורסיוא עשיראטעלַארּפ ,עשיטעטאּפ ,ענרעדַאמ יד ןפאש רעבָא
 ןופ יװ ,עִיזעָאּפ-רעטעברא רעשידִיי-שינאקירעמא רעד ןופ ןּפעש טסייה -- רענאשז ןשיטסיצ
 ןײטשּפע .ש 'כ רעד טינ סע טביולרעד יצ ,עי סע טביולרעד ,ראּוװרעזער א

 ןריטיליבאער ראפ ףמאק םעניא טסנידראפ ןסיורג א טָאה רעכלעוו ,עקרָאיװעװ 'כ
 ,עשורעי-רעטעברא רעשידִיי-שינאקירעמא רעד ןיא ןקעטש סָאװ ,ןטַײקכעלגעמ-עשורעי יד
 ענעדיישראפ יד קידנפמעקאב .ןרעלעפ עשיגָא;ָאדָאטעמ ייר א ןעגנאגאב ןיילא רעבָא זיא
 ענעקאבעג-שימייה ערעזדנוא עכלעוו טימ ,סעירָאעט עשיטעטסע-טוילָאסבא רעקוועלירסאק
 עקינייא ןיא עקרָאיװעװ רעבָא זיא ,סעכיי רעזדנוא ןופ עמעלבָארּפ יד ןזייל ןגעקפ ןטעטסע
 ,טכער טימ קידנטּפוהאב .םזיװיטאילער ןשִיײכיט ס ןיא ןלאפעגנַיײרא רעטרע !

 :עקרַאיװעװ 'כ טבַײרש ,קאמשעג-ןסאלק א ןאראפ זיא סע זא

 ןייק ..ןטייװצ א ראפ ןייש טינ זיא ,סאלק ןייא ראפ ןייש זיא סָאװ ,סָאד;
 ןַײממ ...ןאראפ טינ זיא טַײקנײש ראפ ירעטיוק רעװיטקעיבָא
 ,5 א ,6-5 ,"ןרעטש,) ;ב ,ל -- וויסרוק

 !םזיוויטאילער ןשַיייכיטס ןיא ןלאפנַײרא עקאט טסייה סָאד טָא

 ןוא קיזיפאטעמ רעשיטעטסע ןגעק ףמאק ןופ ןערב ןיא טָאה עקרָאיװעװ 'כ רעד
 זא ,"טַײקינײלק א, ןסעגראפ ןטסילאמרָאפ

 םעד ךיז ןיא ןַײא טסילש ,לעגעה ןייטשראפ וצ טיג סע יװ ,קיטקעלאיד יד,
 ךיז טזָאל סע רעבָא ,םזיציטּפעקס ןופ ,גנונעקיילּפָא ןופ ,םזיוויטאילער ןופ טנעמָאמ
 .(110 .ז ,א ,ב ,ןינעל) .(.ב .י--'וויסרוק ןַײמ) ."םזיװיטאילער טימ סיוא טינ
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 ערעזדנוא ןגעק ףמאק ןיא טלעטשעגסיורא טָאה ןינעל סָאװ ,עכָאנאה רעקיזָאדרעד ןָא
 עמעלבָארּפ יד ךיוא ,וועגא ,ןוייל טינ ןעמ ןָאק ,ןטסילאעדיא עוויטקעיבוס ,ןטסיכאמ עשימייה
 : .ירעטירק ןֹופ

 ערעדנא אב ןרָאװעג טריפעג ןיא ירעטירק ןגעװ עגארפ רעד םורא עיסוקסיד יד
 ךָאנרעד) ןוװָאנאכעלּפ ןשיװצ ןרָאװעג טריפעג זיא יז .קירוצ 20 רָאי א טימ ןדנעטשמוא
 --טסילאעדיא רעוויטקעיבוס רעד -- עקאט ווָאנאדנַאב ,טָא ןוא .ןװָאנאדנַאב ןוא (ןענינעל ךיֹוא
 רעזדנוא ןיא ָאטינ זיא ירעטירק רעװיטקעיּבָא ןײק זא ,טרעלקרעד טָאה
 ,םורא םעד ןענעקרעד

 ,רעטַײװ לסיבא װָאנאדגָאב טבַײרש -- סעמע ןוויטקעיבָא ןופ ירעטירק ןייק,
 ,(97 .ז ,א .ֵב ,ןינעל) ."ָאטינ -- (1 וװָאטלעב טייטשראפ סָאד יװ ,ןיז םעד ןיא זיא --זא .ז

 ?װָאנאכעלּפ-װַאטלעב טרעפטנעעג טָאה עשז סָאװ
 רעד וצ סעכַײש עטקעריד א טָאה סָאװ ,גנוניימ סװָאנאכעלּפ ןעגנערב ָאד לעװ ךיא

 .טסנוק ןיא ירעטירק ןויטקעיבָא ןופ עמעלבָארּפ רעד וצ ,רערעזדוא עגארפ םעצע
 :טבַײרש וװָאנאכעלּפ

 ןצונאב יידעק רעדָא ,ענָאװאק רעד טכערּפשטנא גנוליפסיוא יד רעמ סָאװ ...,
 -טנא קרעװ ןשירעלטסניק ןופ עמרָאפ יד רעמ סָאװ ,קורדסיוא םעניימעגלא רעמ א
 ...סָאמ עוויטקעיּבָא ןא ךַײא ויא טָא -- ןעגנולעג סע זיא רעמ ץלא ,יידיא ןַײז טכערּפש

 ןופ ירעטירק רעוויטקעיבָא ןייק ןַײז טינ ןָאק סע זא ,ןטּפיוהאב ןַײז טימ ...,
 ןקידניז סע ןכלעו טימ ,טעכ ןקיבלעזמעד ןעגנאגאב יקסראשטאנול יה זיא טסנוק
 ןופ טעכ םעד !טסיבוק יד ךיוא ךעלסילשנייא ,ןגָאלָאעדיא עזאושזרוב ליפיוזא
 ,(179--80 .ז ,א1+ .ב ,וָאנאכעלּפ) ."םזיוויטקעיבוס ןעמערטסקע

 ןיא ןַײרא ןלאפ סָאװ ,יד טליטרוראפ ףראש ץנאג װָאנאכעלּפ טָאה ,טעז ריא יו
 ,טרעלקרעד סָאװ ,רענייא רעדעי .רעדנּוװ ןייק טינ זיא סע ןוא .םזיוויטקעיבוס ןעמערטסקע
 ןופ סערייקפעה א טשרעה ָאד זא ,טסנוק ןיא ירעטירק רעוויטקעיבָא ןייק ָאטינ זיא סע זא
 ,טפאשנסיוװ סלא קיטירק-רוטארעטיל רעד ףא םעלייצ א ןלעטש ךָאד זומ ,ןקאמשעג
 .טפאשנסיװ רעװיטקעיּבַא סלא

 ןקיּבלעז ןפא ןענאטשעג ןענַײז ןרָאי רע-60 יד ןופ ןטסילאער-רעקיטירק עשיסור יד
 -עװ 'כ-- טציא יװ ,ןטלאהעג ךיֹוא ןבָאה ייז ,םזיוויטקעיבוס ןעמערטסקע ןופ טקנוּפדנאטש
 טכער טַימ ןבָאה ייז ןוא ָאטינ זיא טַײקנײש ראפ ירעטירק רעוויטקעיבָא ןייק זא ,עקרָאיװ
 עכעלטפאשנסיוו א ןעיוב ןופ ךיז ןגָאזּפָא ,,ה .ד ,"קיטעטסע יד ןרעטעמשעצ, טרעדָאפעג
 -נסיוו ןייק ןעק טרָאד ,ָאטינ סעירעטירק עוויטקעיבָא ןייק ןענַײז סע ּוװ ,ןטרָאד ,קיטעטסע
 ןַײז טינ טפאש

 סיורא טערט רע ןעװ ,עקרָאיװעװ 'כ טייגאב ןרעלעפ עשיגָאלָאדַאטעמ עקיבלעזיד
 -ןסאלק םעד טכער טימ ןכַײרטשרעטנוא קידנלעוו .טסנוק ןופ "טַײקיבײא, רעד ןגעק
 סיוא טיוב ,רעלטסניק "עקיבייא , ןוא "עכעלשטנעמרעביא , ענעפורעגיוזא יד ןופ רעטקאראכ
 ןסאלק עטרילָאזיא קידנעטשלּופ ןגעװ עירָאעט עקיטכיר-טינ א עקרָאיװעװ 'כ רעד
 :טבַײרש רע .עשורעי ןופ עמעלבָארּפ יד ,םורא יוזא ,קידנעמענּפָארא

 ףא טרעװ יז סָאװ ,ראפרעד טינ קידנרעיוד זיא טַײקיטּפאהרעטסומ עקיזָאדיד,
 .רוטארעטיל עקידעבעל יד ,רעדייס ןלאיצַאס ןדעי ןיא ,סעכָאּפע עלא ןוא סעריוד עלא
 יװ ןבַײרש טנַײה טעװ סע רעװ ןוא ,ןאראפ טינ טסנוק ןיא זיא טַײקיבײא ןימ אזא
 .עוויטקעּפסארטער א זיא טַײקיטפאהרעטסומ עקיזַאדיד .ךעלרעכעל ןַײז טעװ ,ריּפסקעש
 -גנאגסיוא ןא יו טינ ,קיסאלק עטלא יד טליג ,טכאמ רעד וצ ןעמוק ןסאלק עַײנ ןעוו
 -ניא ןיא ײס ןּפעש וצ ןענאװ ןופ לאװק א יװ טינ ,ןפאש ןופ טקנוּפ
 -גנוכַײלגראפ א יװ רָאנ ,טקנוּפ-ריטנעירָא ןייק יו טינ ,עמרָאפ ןיא ַײס ,טלאה
 ,(.ב .י -- וויסרוק ןַײמ) ,(89 .ז 4 .מונ "ןרעטש,) "טקנוּפ

 -געמ-עשורעי יד טרידיװקיל עקרַאיװעװ 'כ יװ ,ןעמעלא ראפ רָאלק זיא ָאד !
 ַײס ןּפעש וצ ןענאוו ןופ לאווק, סלא קיסאלק רעטלא רעד ןיא ןקעטש סָאװ ןטַײקכעל
 -ראפ, א יװ זילב קיסאלק יד ףוא טמענ עקרָאיװעװ 'כ ."עמרָאפ ןיא ַײס ,טלאהניא ןיא
 טנַײה טינ ןעק עמ זא ,טרעלקרעד רע ןעװ ,טכערעג זיא עקרַאיװעװ 'כ ."טקנוּפ-גנוכַײלג

 .םינָאדװעסּפ א סווָאנאכעלּפ -- ווָאטלעב (1



 ט0פ יי

 -ָאנָאקע-לא;צָאס ןייז ,גנולעטשנַײא-ליצ עשיטילָאּפ סריּפסקעש .ריּפסקעש יװ טקנוּפ ,ןבַײרש
 ןיא טריראבמוא ןוא שינאכעמ ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירא טינ ךָאד זײא עזאב עשימ
 ןייק טינ ןקעטש ןריפסקעש ןיא זא ,רעבָא סע טסיײה יצ .ןעגנוגנידאב עקיטציא ערעזדנוא
 .עגארפ עקיזָאדיד טָא טזיילעג "שרעדנא עלעסיבא. טָאה סקראמ ?ןטַײקכעלגעמ-עשורעי םוש
 :ןבירשעג יוזא עקאט טעשָאּפ ןעיָאטסלָאט ןגעו ןעלקיטרא ענַײז ןיא טָאה ןינעל ?ןינעל ןוא

 טַײהנעגנאגראפ רעד ןיא ןזיא ןעגנאגעגּפָא ןוא ,יַאטסלָאט ןברָאטשעג זיא סע,
 טָאה טַײקיזָאלטכאמ ןוא טַײקכאװש ריא סָאװ ,דנאלסור ערענָאַיצילָאװער-רָאפ עֶנעֶי
 יד ןיא ןרָאװעג טרעדלישעג זיא ןוא עיּפָאזָאליפ רעד ןיא קורדסיוא ןא ןעמוקאב
 ,סניוזא ןאראפ זיא ,רעבָא ,עשורעי ןַײז ןיא .רעלטסניק ןלאינעג םעד טָא ןופ קרעװ
 רעד טרעהעג סע סָאװ ,טַײהנעגנאגראפ רעד ןיא ןעגנאגעגּפָא טינ זיא סע סָאװ
 רעד טעברא עשורעי רעקיזָאדרעד רעביא ןוא ןָא טמענ עשורעי עקיזָאדיד .טפנוקוצ
 .(118 .ז ,א1 .ב ,ןינעל) ."טאיראטעלָארּפ רעשידנעלסור

 יד ,"טקנוּפ-גנוכַײלגראפ א, ןיא זיולב טינ ,סע ךיז טלדנאה ,עקרָאיװעװ 'כ ,יוזא טָא
 .עמרָאפ ןיא ַײס ,טלאהניא ןיא ַײס ןּפעש וצ ןענאוו ןופ לאווק א יװ ,עי טליג קיסאלק עטלא

 םירייואכ ערעסעב ערעזדנוא ייר עצנאג א זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה לָאמארעדיוו
 ,ליפוצ טינ ןאראפ זיא קיטקארּפ-רוטארעטיל רעזדנוא ןיא סָאװ ,ןופרעד ןדַײל עליפא
 ."רעטרעוו ענשטינארגאז, ענעדיישראפ ןוא לעגעה קינײוװ וצ ,טרעקראפ ,רָאנ

 רעד .ןרעטסינ םורא ףמאק רעד ןעגנאגעג ךיוא זיא ןטַײרטש-ןליטס ןופ ןלאפ ןיא
 -עג א ןָא רידנומ ןטעװעקאילבעגּפָא ןא ןגעװ, 1 .מונ "ןרעטש, ןיא ץענוד 'כ ןופ לקיטרא
 ענעדיישראפ יד וצ ףָאס א טכאמעג עמרָאפ רעטלקיוװעגרעדנאנאפ א ןיא טָאה "לארענ
 ,רעבָא טקאפ םעצע רעד ."ןסאמ-קלָאפ יד טימ דנוב , סרעטסינ ןגעוו סעירָאעט עשיטעטסע
 וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא רוטאטקיד רעשיראטעלָארּפ רָאי קילדנעצ א רעכעה ךָאנ סָאװ
 -סינ טרימשראפ טָאה רעכלעו ,ווָאניסונ 'כ םעד ךיז ןגעק קידנבַאה ,ןרעטסינ ןגעק ןפמעק
 טגָאזעגּפָא טינ ךָאנ ךיז טָאה רעכלעװ ,ָאקאװטיל 'כ םעד ,טַײקשירענָאיצקאער סרעט
 -ּפע .ש 'כ םעד ןוא ,ןרעטסינ ןגעוו ןעגנורילומרָאפ עקידערַאשּפ עטלא ענַײז ןופ קיטליגדנע

 סָאד--.,ךארּפש רעשילאקיזומ סרעטסינ ןגעװ סעלַײּפסיה טימ טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןייטש -
 -ָאדָאטעמ-רוטארעטיל רעשינינעל-שיטסיסקראמ רעזדנוא ןופ סעִיציזָאּפ יד זא ,טַײטאב ןיילא
 וו ,11-10 .מוג "ןרעטש, ןיא ,סנטצעל רָאג עליפא .טסעפ גונעג טינ ךַאנ ןענַײז עַיגָאל
 ןיא ןענאטשאב זיא רעכלעװ ,רעלעפ ןַײז סָאמ רעסיוועג א ןיא ןיוש טכיראפ ווָאניסונ 'כ
 טדער רע ןוא ,ילבפוא-ןסאלק טימ םזילָאבמיס ןשיסור ןקִיָירפ םעד ,לשָאמעל ,ןרָאּפפיונוצ
 ןשיסור םעד טיילגאב טָאה רעכלעוו ,גנוליופ רעשיטסילאירעּפמיא ןופ ךעייר םעד ןגעוו ןיוש
 זיא רע זא ,ווָאניסונ 'כ רעד טרעלקרעד ,ָאד עליפא --,ןָא געט עטשרע ענַײז ןופ םזילָאבמיס
 -נייא רעד ןיא) ןטרָאד ןענַײז עכלעוו ,סעכָאנאה-טנורג ענעי ןרעזאכוצרעביא זיולב , ןעמוקעג
 טבַײלב טסיזמוא ."ןרָאװעג טגָאזעגסױרא (.ּב .י--"טכאדעג, ךוב סרעטסינ וצ גנוטייל
 .קיװעשלָאב א ראפ ןעיניא ןייק טינ זיא ןרעלעפ אב טנשקאראפ ןבַײלב .ןשקא ןא וָאניסונ 'כ
 עשירארעטיל עטלא ענַײז ןענעקרענָא סווָאניסונ ןיא ךיז טליפ טַײקנשקאראפ עקיבלעזיד
 ,(5 .מונ .וו .ר עז) טַײקטגָאזרעדטינ עקיבלעזיד ,ןרעלעפ

 -טנפעראפ ,ַרָאי םענעגנאגראפ ןראפ ,קיטַײצכַײלג רעבָא טָאה ווָאניסונ רעקיבלעזרעד
 סָאװ ,סעמעלבָארּפ עשיגָאלָאדָאטעמ ןגעװ ןעלקיטרא ייר א ןלאנרושז ערעזדנוא ןיא טכעל
 ןוא םזינינעל-םזיסקראמ ראפ ןטַײרטש ערעודנוא ןיא ןצונ ןקידנטַײדאב ןעגנערב ןלעװ
 ןיא ווָאניסונ 'כ סזיײל 11-10 .מונ *ןרעטש, ןיא לקיטרא ןַײז ןיא .שינעטנעק-רוטארעטיל
 ןוא טקעּפסא ןבעלטכישעג ןַײז ןיא םזיטנאמָאר םענופ עמעלבָארּפ יד קיטכיר רעיײז ןיימעגלא
 וצ, עקינײא ןעו ,טציא .ןטַײרטש עשירארעטיל עקיטציא ערעזדנוא ןופ קיטקארּפ רעד ןיא
 לָאר רעד ןגעװ ,ןערנאשז עוויטקא ןגעװ רעהפוא ןָא ןעיײרש רעוט-רוטארעטיל "עוויטקא
 רעטשרע רעד ןיא ,זיא ,.וו .א .א רוטארעטיל רעזדנוא ןיא םזיוויטקא ןשיטנאמָאר םעד ןופ
 ןַײז טול זיא םזיטנאמָאר רעד, זא ,ןריטאטסנָאק וצ ווָאניסונ 'כ טימ ןעמאזוצ קיטכיוו ,יײר
 ןַײז טינ ןעק טאיראטעלָארּפ ןופ דָאטעמ רעד .שיטסילאעדיא ,ךָאט ןַײז טול ,רוטאנ םעצע
 .(89 .ז ,ןטרָאד) "רעשיטסילאער ןייק ;טינ

 ענעי ןכָארטשעגרעטנוא קינייװ וצ טָאה ווָאניסונ 'כ רעד זא ,רעבָא ךיז טכוד רימ
 ןראפ ןיוא טאהעג יוטאשעב טָאה םזיטנאמָאר רעד סָאװ ,גנוטיידאב ערענָאיצילָאװער
 ךיוא ךָאנ ,יקסוװָארָאװ רעקיטירק רעשיטסיװעשלַאב רעד זילב טינ .טאיראטעלָארּפ
 ,טנגוי רעירפ ןַײז ןיא סאלק-רעטעברא םענופ םזיטנאמָאר םעד ןגעוו טדערעג טָאה סקראמ

 20 א! 5 דנאב ,טפירשטַײצ
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 ןוא לופקאמשעג ,וויסערגָארּפ ,ךעלצעזעג לָאמטסנעד ןעוועג זיא םזיטנאמָאר רעקיזָאדרעד טָא
 ."קיטעטַאּפ רעשיטנאמָאר ןופ טַײקיזָאלקאמשעג , סלא -- םיא טריציפילאווק ווָאניסונ 'כ יו ,טינ
 (8-7 ,מונ .וװ .ר) םענַײז לקיטרא ןטייווצ א ןיא טָאה עפוג ווָאניסונ 'כ רעד זא ,ךָאנ טארפיּב
 רעד טָא ןופ טַײטאב ןרענָאיצװילַאװער ןוא ןוויטקעיבָא םעד טצאשעגֿפָא קיטכיר רעייז
 עװעזָאר ךרוד,, םורא םעד ןיא ךיז טכארטאב טאיראטעלָארּפ רעד ןעוו ,עפוקט רעשיטנאמָאר
 :טבַײרש ווָאניסונ 'יכ .שיטאקא?פ טלעװ יד ףוא טמענ רע ןעװ ,"ןלירב

 -יש א יװ ןבעגעג זיא לארענעג רעשייײדראוגסַײװ רעד ּוװ ,ןטאקאלּפ יד ןיא,
 רעמ טגיל ,עַירב עסעִימ עטעפ א יװ ,ןבעגעג זיא ךעלאג רעד ּוװ ,לווּונעמ רערעק
 ,טיײדאב ןקידנריזיּפיט ןרעסערג א ןבָאה יז ,סעמע רעשירָאטסיה-לאיצָאס רעוויטקעיבָא
 ' ,(172 .ז ,8-7 .מונ .וװ .ר) ..."רעטאנרעבוג , סוועיירדנא דינָאעל ןיא יו

 ןגעװ ערוש רעטנָאמרעדנבױא רעד טימ רעבָא סָאד ךיז טרָאּפ יװ .קיטכיר רעייז
 1 ?"קיטעטאּפ רעשיטנאמָאר ןופ טַײקיזָאלקאמשעג,

 ןייטשרוג 'כ רעד סָאװ ,ןעלקיטרא ייר עצנאג א ןענָאמרעד וצ דעק זיא ףָאס םוצ
 טעמדיוועג ,ןעלקיטרא -- ןלאנרושז ערעזדנוא ןיא טקורדענּפָא רָאי םענעגנַאגראפ ןראפ טָאה
 ךיז טימ רָאפ ןלעטש ןעלקיטרא עקיזָאדיד .עיגָאלָאדָאטעמ-רוטארעטיל ןופ סעמעלבָארּפ
 -ַײז יײז .שינעטנעק-רוטארעטיל ןגעוו ךובנרעל ןרעלוּפָאּפ א סנייטשרוג 'כ ןופ ןגוצסיוא
 .ךובנרעל ןרעלֹוּפָאּפ א ןופ ןאלפ םעניא זיולב טינ סניועג רעקידנטַײדאב א רעבָא ןענ
 ענעקאבעג-שימייה ,ענעדיישראפ ערעזדנוא רעביא פאלק א ךָאנ זיא ךוב רעקיזָאדרעד טָא
 ;ײּפש ןוא ַײק זיא לקיטרא ןשירארעטיל א יז ראפ ןבײרשנָא סָאװ ,רענעק-רוטארעטיל
 !רימ טזַאל רוטארעטיל

 ףמאק רעזדנוא ןיא ןטסנידראפ עקידנטנדאב טָאה רעֶכלעו ,ןייטשרוג רעוואכ רעד
 -שיגָאלָאעדיא ,ײר רעטשרע רעד ןיא ,עקאט טיובעג לכיב ןַײז טָאה ,ןוועזרעװערעּפ ןגעק
 ָאד .סעכַאנאה עשיטסיוויטקעיּבָא ןוא עשיטסינאכעמ ,עשיוועזרעװערעּפ יד ןגעק טפראשראפ
 עשינינעל-שיטסיסקראמ עקיטראפ-גָאלש ןבעג וצ םוטעמוא טאמיק ןבעגעגנַײא םיא ךיז טָאה
 ערעַיונעג א ךָאנ ןרעדָאפ סָאװ ,ןעגנורילומרַאפ עקיניײא ןגעוו טינ ָאד דייר'כ) ןעגנורילומרָאפ
 רעד ןוא סעצָארּפ סלא ליטס ןופ עמעלבָארּפ עקיטכיו רעייז יד ,לשָאמעל ,גנוטעבראאב
 ,(.לג .ד .א טלאהניא ןוא עמרָאפ ןשיװצ סַײרנַײא

 רעקיטיינ-טסכעה רעקיזָאדרעד ןיא ןרָאסעכ רעקיטכיו א רענייא ךיוא רעבָא ןאראפ
 -ארעטיל רעוויטארטסײליא רעקיטַײצטנַײה טלעטשענרָאפ קינײװ זיא ָאד :טעּברא
 רעד טדערעג טָאהס רעכלעװ ןגעװ ,קיטסאלָאכס ןופ ראפעג יד .לאירעטאמ רעשיר
 -ָאליּפ רעטצעל רעד ןיא ןרָאװעג ןכַארטשעגרעטנוא סרעדנוזאב זיא סָאװ ןוא ןילאטס רעוואכ
 -רוטארעטיל רעזדנוא ראפ ףראש ץנאג ךיוא טייטש (ןירָאבעד 'כ ןטימ) עיסוקסיד רעשיּפָאז
 .עִינַאלָאדָאטעמ

 עקידנגיוב-לטרעפ, ןוא "רעטרעוו ענשטינארגאז, ראפ עריומ ןגעוו טינ ךיז טלדנאה סע
 עשירארעטיל עטערקנָאק ןופ גנוטכיוללאב עשיטערָאעט-ףיט א .לאלכיב "ןטאטיצ
 ןצעזעג עשיטקעלאיד עקיטכיר ענעי רעדָא יד רעבָא ,קיטײנ טגנידאבמוא זיא סעגארפ
 -געטלא רעשירארעטיל רעזדנוא ןופ שיילפ ןוא טיוה עקאט ךיז ףא ןעִיצפורא א
 .טַײק כע
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 טלקיװעגרעדנאנאפ טשרָאקָא ךיז טָאה סָאװ ,דָאטעמ ןשירעפעש ןגעו עיסוקסיד יד
 ןקיטַײזאב וצ ,סָאמ רעסיוועג א ןיא ,ןזיוואּב טָאה ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעזדנוא ןיא
 / ,קיטסאלָאכס רעטנַאמרעדנבױא רעד ןופ ראפעג יד

 רעקיטקעלאיד ןשיווצ עיסוקסיד א ןעוועג ךיוא עיסוקסיד עקיזָאדיד טָא זיא ךָאט ןיא
 ןוכ עמעלבָארּפ רעד ןיא ;סאלק ןוא ּפיט ,דיווידניא ןגעוו עגארפ רעד ןיא .ןטסינאכעמ ןוא
 עמעלבָארּפ רעד ןיא ;"סעקסאמ יילרעלא ןסַײרּפָארא, רעדַא "טַײקכעלקריװ יד ןריקאלּפָא,
 .ךַאד זיא עיסוקסיד רעד ןופ סעגארפ עלא יד טָא ןיא -- םזיטאמעכס ןוא םזיגָאלָאכיסּפ ןופ
 "עניימעגלא,סָאד) קיטקעלאיד ןופ סעגארפ עניימעגלא רעביא טַײרטש א ןעגנאנעג ךָאט ןיא
 עטערקנָאק ןוא עטקארטסבא ,קיגָאל עשיטקעלאיד ןוא קיגָאל עלעמרָאפ ,"ערעדנוזאב , ןוא
 . ןרָאװעג ןדנובראפ גנע ןענַײז סעגארפ עשיטערָאעט עלא עקיזָאדיד טָא רעבָא .(.װ .א .א
 טָאה עיסוקסיד עקיזָאדיד סָאװראפ טָא .סקּוװ ןשירארעטיל רעזדנוא ןופ קיטקארּפ רעד טימ
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 ןטיײרטש יד .וויטקא ןשירענעייל ןטיירב רעזדנוא ןופ טַײקמאזקרעמפוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ -
 קסנא-, סעקטנידעּביל ,לשַאמעל) קרעװ עשירארעטיל עטערקנָאק םורא ןעגנאגעג ןענַײז
 .(.װ .א .א "םפזסעמסצ, סעקסנעימיזעב ,"16וע6 6084

 -נאנאפ דָאטעמ ןשירעפעש ןראפ ףמאק רעד זיא רוטארעטיל רעשידִיי רעזדנוא ןיא
 ,קעפַאס םוש ןָא טכערּפשטנא סָאװ) םענראפ ןרעלעמש א ךאסא ןיא ןרָאװעג טלקיוועגרעד
 ןרעלעמש-שּפיה םעד ךיוא רָאנ ,קיטירק רעזדנוא ןופ םענראפ ןרעלעמש םעד זױלב טינ
 .(רוטארעטיל רעזדנוא ןופ םענראפ

 -אניד-שפיה ןוא עװעשָאכ רעייז ערעזדנוא זא ,וצרעד טכארבעג ערָאװס א טָאה סָאד
 / יד ןבוהעגנָא ןוא "טרעדעפעג , ךיז ןבָאה יקצאוועשטשאכ ,וװָארינשוק ,רעפעפ ןטעָאּפ עשימ
 :ןפָארטס עשירעטכיד ןיא עיסוקסיד

 ןטכאלש יד ךָאנ ןשיור סע,
 ,עטענאלפ-טיל רעזדנוא ףא

 ןטכארטאב ךיוא זיא טַײצ רָאנ
 ,"דָאטעמ ןשירעפעש םעד

 .(9-8 *טילָארּפ , ,ווָארינשוק .א)

 סרעפעפ ַײס ,גנוטכיד "רעשייייטראפמוא, ןגעק ףמאק ןגעוו קנאדעג סווָארינשוק ַײס
 טרעדָאפ עקיבלעזסָאד) "דיל רעשיטילָאּפ רעפראש, ראפ ףמאק ןגעוו "ןוװָארינשוק רעפטנע,
 -עשטשאכ רעטכִיד רעד ,רעמונ ןקיבלעזמעד ןיא ,לקיטרא ןשיטירק-שירארעטיל א ןיא ךיוא
 טציא זיב ,רעזדנוא ןופ סניװעג רעס ױרג א ,ךיז טייטשראפ ,זיא ץלא סָאד -- (יקצאוו
 רעייז ןַײז םירייוואכ ערעזדנוא ןפראד קיטַײצכַײלג רעבָא .גנוטכיד ,רעכעלגעוואב רָאג טינ
 (",2660 ,) ןשיפעל-ָאענ םעניא ןלאפנַײרא טינ לָאז םיטש עקיטכיר רעייז יידעק ,קיטכיזרָאפ
 ןעוו ,קיטכיזרָאפ ןַײז ןעמ ףראד סרעדנוזאב ."עמארגיּפע רעד ףא סרוק, ןגעװ רעמָאי-ןצאק
 :סערוש עכלעזא ןָא טבַײרש עמ

 ,דיל יד ןעיוב רימ

 ,טָאטש א טציא טיוב עמ יו

 : טיוב סע יוװ

 ."ןסיזעט עריא ייטראּפ יד
 .(9-8 "טילָארּפ , ,רעפעפ .א)

 אזא וצ ןבָאה טינ טשינרָאג ,ךיז טייטשראפ ,ןעמ ןעק טסקעטנַאק ןשירעטכיד ןיא
 -רעביא ןא סע זיא ןעמונעג שיגָאלָאדָאטעמ-שירארעטיל רעּבָא ,גנורילומרָאפ רעכעל דליּב
 יד ּפָארא ןצנאגניא ןעמענ סָאװ ,סעִירָאעט עשינכע ט עשיפעל עטלא יד ןופ גנורעזאּכ
 .טסנוק ןופ ,רוטארעטיל ןופ קיפיצעּפס

 "ילפנַא ןשיטעָאּפ םעד טָא רעסיוא זא ,ןגָאז וצ קיטכיר טינ ןעוועג רעבָא טלָאװ'ס = -
 .טשינרָאג טכיזניה רעד ןיא רימ ןבָאה דָאטעמ ןשירעפעש רעזדנוא ןופ עמעלבָארּפ רעד ףא
 ןיא ךָאד זיא ,"סעלבערה, סדנאלרַא םורא טלקיוועגרעדנאנאפ ךיז טָאה עכלעוו ,עיסוקסיד יד
 םורא עיסוקסיד א זיא סע --,סעמעלבַארּפ עשירעפעש-שירארעטיל ןְגעֹו עיסוקסיד א ךָאט
 רעשידנאבראפ רעד ןיא ןרָאװעג טריראב ןענַײז סָאװ ,סעגארפ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא
 ' טָאה עיסוקסיד עקיזָאדיד .םזיטנאמָאר ןגעװ עגארפ יד זיא סָאד :עיסוקסיד רעשירעפעש
 ןשיטנאמָאר ןופ ראפעג יד ּוװ ,רוטארעטיל רעשידִיי רעזדנוא ראפ גנוטיײדאב ערעדנוזאב א
 ףא עטלקיועגרעדנאנאפ א .עקידנטַײדאב ץנאג א ךָאנ זיא םזיקלָאפ ןוא םזיפארגָאנטע
 סרעדנוזאב א עיסוקסיד עקיזָאדיד טמוקאב ,ףָאטש ןשירארעטיל ןקידלּפאצ ,ןקיטַײצטנַײה
 ,גנוטילדאב עראבטכורפ ןוא עלעוטקא

 -רעד טָא סָאװ ,ןעגנוצאשּפָא עכעלצעזנגעק-ףראש יד שיטסירעטקאראכ ךָאד ןענַײז'ס
 !ןעמוקאּב טַאה ךוב סדנאלרָא רעקיזָאד

 טינ םאגאה) לקיטרא םענעגנולעג א םיא ןגעװ ןָא טבַײרש סעדלָאה 'כ רעגנוי רעד
 יר רעצנאג א ףא טכער טימ ןָא טזַײװ ןוא ("וויסנעטסקע, וצ ןוא טנעװקעסנָאק רָאג
 .רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד וצ געװ סדנאלרָא ףא ןעייטש סָאװ ןטַײקירעװש

 ףוא טמענ ןָאסרעב 'כ רעד "סעלַײּפסיה רעוויאנ, א ראפ סָאװ טימ ,טעז טָא רָאנ
 :טביײרש רע .ךוב סדנאלרָא

 טָאה "סעלבערה, טימ רָאנ ,סעמיילש ןופ טַײװ רעייז דנאלרָא ךָאנ זיא סיוועג,
 ,רוטארעטיל עשיראטעלַארּפ רעד ןופ ץענערג רעד ףא טלעטשעג זיולב טינ ךיז רע
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 ןָא זיא סע .ווטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא ןַײרא זיא וָאנ
 טלָאװ ,שינַײרקוא ןיא רעדָא ,שיסור ןיא ןענישרעד טלָאװ קרעוװ אזא ןעוו זא ,לפייווצ
 .ןיאיס יװ ,עגארפ אזא ןלעטש וצ ןלאפעגנַײא טינ םענײק רָאג
 עייגיונעב דָארג עגארפ אזא ןלעטש סָאד .קיטירק רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טקעוועגפוא
 -עדיא ַײס ,שירעלטסניק ַײס ,קרעװ ערעכאווש ערעדנא ןעוו ,"סעלבערה, סדנאלרָא
 ןקיטײנ םעד ןָא ,ךַײלג ןענַײז רָאנ ,ןפורעגסיורא טינ עגארפ אזא ןבכָאה ,שיגָאלַא
 ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ ןָאעטנאּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירא ,זילאנא
 ..ב .י--ויסרוק ןַײמ) "...ערושעק ץלא טינ זיא קיטירק רעזדנוא ןיא זא ,טזַײװ

 .(147 .ז ,2-1 ,"טלעוו עטױר ,)

 ."ערושעק ץלא טינ, זיא סע זא ,ךיוא ןעניימ רימ
 ךָאנ ןעמ ףראד םעד ןגעװ טָא - .ערושעק ץלא טינ זיאיס ןעמע וו אב ,ריא טעז

 : !ןָאט טעומש א
 ערעזדנוא טימ, ,ןיכעּב ,זא ,עייבטאמ ענעבירעגסיוא יד גנאג ןיא טזָאל ןָאסרעב יכ

 יד אב - 'םעליָאה סיומוא, יד אב עציטש טכוז רע ."ןעמוקוצסיוא רעווש זיא ךעלעדִיי
 ' .ןסור יד אב ,רענַײרקוא

 ףא ןסױטשנָא ךָאנ ךיז טנעק ריא ..טינ טכוז רעסעב !ןָאסרעב 'כ ,רעקיטכיזרַאֿפ
 ..."ןטיײקכעלמענעגנאמוא , עסיוועג

 ךיז ןבַײלקרעדנאנאפ טינ רעקיטירק רעשינַײרקוא רעדָא רעשיסור רעד טעװ עדאווא :
 ,ןענידליג ,ןענָאטרעבלא ןגעװו ןעגנוצאשּפָא עשירארעטיל-טעהקנָאק סנָאסרעב ןיא
 םעד ןביולג - רענַײרקוא רעדָא סור רעד-- רע טעװ רעשפע .וװ .א .א ןעפָאי ,ןקושטבא
 על א אב ,טרָאװ ןייא טימ ,עפָאי לדוי ,ןענידליג ,ןקושטבא ,ןענָאטרעבלא אב זא ,ןָאסרעב 'כ
 ,טעבראאב ךעליור לַײװרעד לאירעטאמ, רעד זיא ,טאמיק רעבַײרש עשיראטעלָארּפ עשידִיי
 ,"טַײקטקיטעזעגנָא רעשיגַאלָאעדיא ןוא גנורימרָאפסױוא רעשירעלטסניק ןיא ןזיולב טימ
 ,(147 .ז ,ןטרָאד)

 רעשידיי רעזדנוא ןופ דנאטשוצ ןטימ טנאקאב טינ זיא סָאװ ,רעד עליפא רעבָא
 ;ןרימרָאפניא םיא טעװ ןָאסרעב ןעװ ,רעגייטשא ,ןגָאז רע טעװ סָאװ -- ,רוטארעטיל

 -ײוװּפָא עשיגָאלָאעדיא ןייק ָאטינ ןענַײז (.ב .י-- ןענָאטרעבלא אּב) םיא אב בוא;
 רעשירעלטסניק רעטקעריד ןןפ טאטלוזער א טינ סָאד זיא ,ןעגנוכ
 -רוק ןַײמ) ."טַײקיטכיזרָאּפ רעטנכערעגסױא ןופ רָאנ ,עיציוטניא
 ' .(147 .ז ןטרָאד) .(.ב .י-- וויס

 -נאנאפ סָאד :(רעקיטירק רעשיטסיסקראמ א זיא רע ביוא) ןרעפטנע טעװ רע
 רעד זא ,קנּוװ ןטימ ,טַײקדנעװעגנָא-ליצ עװָאסאלק ןוא עיציוטניא עשירעלטסניק ןלייטרעד
 -- "טַײקיטכיזרָאפ עטנכערעגסיוא , טינ ןוא "עיציוטניא עשירעלטסניק עטקעריד,זיא רעקיא
 ,רוטארעטיל רעשיראטעלָארּפ רעד ףא סעליכער ,לָאקמעדיױק ,זיא טָאד
 טנּכערעגסיא  קיטכעדראפ סעפע רָאנ ,"קיטכירפוא-טקעריד, טינ טשרעמיולק זיא עכלעוו
 -יקסנָארָאװ ןופ םזיװיטייוטניא רעשינַאסגרעב רענייר סע זיא ,סנטייווצ ."קיטכיזרָאפ
 לד ןופ ןטלאהעג קינײװ ץנאג ְךיוא טָאה רעכלעוו ,יקסנָארָאװ ןקיבלעזמעד ןופ ,טינש
 עשיסור ןגעװ ןדייר בוא ,טָא זיא ."טעברא-ּפָאק, רעיײז טימ רעבַײרש עשיראטעלָארּפ -

 טלעטש רעכלעוו ,ןענָאסרעב ןופ טאהעג עָאנאה קראטש עקאט יקסנָארָאװ טלָאװ ,רעקיטירק
 טימ סיוא טַײרש ןוא םזיװיטייוטניא סדנאלרַא ןענַאטרעבלא "ןטנכערעגסיוא , םעד ןנעק
 -עלטסניק ךרוד רָאנ ,טעברא-ּפָאק ךרוד טינ ןדנאלרָא אב סיורא טגנירד ץלא סָאד ,, :ןכָאצינ
 ,(149 .ז) ."עיציוטניא רעשיר

 .טעּברא-ּפָאק וצ גנויצאב-לטיב אֹוא ךיז טמענ ןָאסרעב 'כ םוצ ןענאוו ןופ סייוו ךיא
 טלָאװ ?לקניפ .לא יו ,"גנאלקליַאװ, רעקיטכעהראפ א זיא'ס--ןָאסגרעב ןוא ןָאסרעב
 ערעודנוא ןיא .רעלטסניק ךיוא ןוא םעניק טינ טדאש טעבראּפָאק זא ,ןיימ'כ .טגָאזעג
 רעד טימ ךיוא רָאנ ,"לאווערעפ ,, לוש-יקסנָארָאװ רעד טימ זיולב טינ סעיסוקסיד עטצעל
 .ה .ד ,'יידיא, ,"טעברא-ּפָאק , טרירָאנגיא ךיוא טָאה עכלעוו ,לוש רעשיוװעזרעװערעּפ
 יװ .ןזיװעגנָא ןיוש רימ ןבָאה ,טַײקטדנעװעגנָא-ליצ עװָאסאלק עקיניזטסוװװאב
 -קעריד רעד ןוא "טַײקיטכירפוא , רעד ןטנעמילּפמָאק עלא עקיזָאדיד טָא ןענַײז סע ךעלדעש
 וצ שערייפעּב סע טגנערב קיטקארפ-רוטארעטיל רעד ןיא ."עיציוטניא רעשירעלטסניק רעט
 -רעטנוא, ןוא עיציוטניא ןופ רעיילש ןרעטנוא עטסרענָאיצקאער עמאס סָאֵד ןריטיליבאער
 : .!"לאווערעפ, ןופ קיטקארּפ יד ךיז טנָאמרעד) ."ןַײזטסּוװאב
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 יד רעדייא ,םינַאלזאג ערעסערג ןענַײז "ןדִיי ,רימ , זא ,םעד ןגעװ עירָאעט םעצע יד
 טלעטשעג ןעק "סעלבערה, ךוב סדנאלַרָא סָאװ ,טימרעד ןסירעגפוא שיטקאפ טרעוו ,ןדיי טינ
 -ץליהעג ,,) אוועיאוואראק אננא -- ןירעבַײרש רעשיסור א ןופ ךוב א טימ גיוא ףא גיוא ןרעוו
 רעדנא ןא ףֹא ,גנולעטשנַײא-ליצ רעװָאסאלק רעדנא ןא אּב טָאה עכלעוו ,(!"דָאװאז
 רעבַײרש רעד ַײס .לאירעטאמ ןקיבלעזמעד ןוא םענייא טאמיק טלקיװעגרעדנאנאפ ןפיוא
 .ןזיורעד רעיונעג ןעלקיטרא ןיא סע ןבָאה יקסווָאקושז 'כ רעד לס ,סערוש עקיזַאדיד ןופ
 "טילָארּפ.) "סעלבערה, יד ןגעװ לָאמאכָאנ; לקיטרא ןַײז ןיא טָאה :קסווָאקושז 'ּכ רעד
 ןינעל ןוא סקראמ רָאנ ,ןירּפוק טינ ,ןָאסלעגרעב טינ, זא ,ןזיװעגנָא טכער טימ (7 .מונ
 רעד ןגעק, לקיטרא ןַײמ ןיא ,"טנָארפ ןשירעלטסניק ןֿפא רעזַײװ-געװ ערעזדנוא ןַײז ןפראד
 -נאנאפ טיירב ךיא בָאה (11-10 ,9 .מונ ,"ןרעטש,) "ךעלעגירק-ןָארק ןגעק ,עקּפיפ רענעמנַײל
 -ץללהעג, סוועיאואראק ןוא "סעלבערה, סדנאלרַא ןשיװצ ךַײלגראפ םעד טלקיוועגרעד
 ץנאג ךיז טפערט סע יװ ,ןגָאלשעג טָאה "םעליוַאה סעמוא , יד וצ עַיצאילעּפא יִד ."דָאוװאז
 רעווַאטאלק רעטשרעמיולק רעשידִיי רעזדנוא ףא ןגָאלקאב ךיז ןווּורּפ סָאװ ,יד דָארג ,טּפָא
 ."סעִירָאזכא;

 רעװ ,םעד ןגעװ ןזָאנגאיד עניימעגלא ןלעטש וצ קיניײװ זיא ןָאסרעב 'כ םעד רעּבָא
 עשינָאלָאדַָאטעמ ןלעטש טװּורּפ רע -- ,טינ רעװ ןוא רעבַײרש רעשיראטעלָארּפ א זיא סע
 ,(.וו .א .א ןוויטָאמ-טעשזויס ,קיסקעל ,שזאזִייּפ) ןטנענַאּפמָאק-ליטס ןוא ליטס ןופ סעגארפ

 ,קיטפאז , זיא יז זא ,ןליצרעד ןַײא רע ןעק ,לשָאמעל ,ךארּכש סדנאלרַא ןגעוו
 ,קיבראפ ,טירָאלָאק ןלאקָאל ןבעגרעביא ראפ ןסנאוינ עפעש א טימ ,טעשָאּפ-ךעלמיטסקלָאפ
 ."...שימטיר ןוא

 רעד ןסייה לָאז סָאד טָא -"ןסנאוינ עפעש א טימ טעשָאּפ-ךעלמיטסקלָאפ ,קיטפאז,
 !קיסקעל סדנאלרָא ןופ זילאנא רעשיטסיסקראמ

 ןיא ןָא ןעייג סָאװ ,ןסעצָארּפ-קיסקעל עװַאסאלק יד ןענַײז ּוװ ?סאלק זיא עשז ּוװ
 ןוא טַײקטעשַאּפ רעכעלמיטסקלָאפ ןגעװ סעצילעמ עניימעגלא טימ ?רוטארעטיל רעזדנוא
 -יצאנ רערענָאיצק אע ר -רענעי ןופ ראפעג יד ןרישוטראפ ןַאסרעב 'כ ליוװ טיײקיטּפאז
 -עטיל רעזדנוא ןיא טייטש סָאװ ,טַײקכעלמיטסקלָאפ ןוא טַײקיטפאז (רעשיטארקָאמעד-לאנָא
 .רעקלעפ עטקירדעג רעִירפ ןופ ןרוטארעטיל ךאסא ןיא יװ ,רוטאר

 סדנאלרַא ןגעוו סעצילעמ ענַײמעגלא טימ ןעמוקּפָא ןלעװ טינ טלָאװ ןָאסרעב 'כ ןעוו
 םעד ןופ קורדסיוא רעשיפיצעּכס א) ףמאק ןשיסקעל םענעי טקרעמאב רע טלָאװ ,"טַײקיטּפאז,
 -נעמאנרָא יד) ןעייכיטס עשיסקעל ענעדיישרָאפ ןדנאלרָא אב ןריפ סע סָאװ ,(ףמאק-ןסאלק
 סָאד, ,עַײָנ סָאד ןוא ,ךארּפש-םעכיילא-םעלָאש רעקוועלירסאק יד ,קיטסירָאלקלָאפ עלאט
 .("ענלאיצנעדעפנַאק , טרָאװ עגנאל

 -עביל םענופ ,רוטארעטיל רעזדנוא ןיא עביל ןופ עמעלבָארּפ יד ךיוא טלעטש ןָאסרעצ
 רעכלעו ,קעסעמאד 'כ ןפא סע ךיז טפראוו רע טַײקשיטעטאּפ רעכלעוו טימ ,טעז .וויטָאמ
 ןופ סענישזורּפ עכעלרעגריבניילק-שיטנאמָאר יד טקעדעגפוא "ןרעטש , רעװָאקראכ ןיא טָאה

 רעשידִיי א זא ,סיוא טמוק'ס; .טנרָאצ ןָאסרעב יכ .ַאקראמ וצ עביל רעשיטָאזקע .סדנאלרָא -
 ןופ קורדסיוא ןא זיא סָאד לַײװ ,עּביל טימ ןעמענראפ טינ ךיז רָאט רעביײרש רעשיטעווָאס |

 ."םזילאודיווידניא
 :?דאלָאקָאש יוװ רָאלק , וויטַאמ-עביל םענופ עמעלבָארּפ עצנאג יד זיא ןָאסרעב 'כ ןראפ

 ,ערעדנא ןא רָאג זיא ָאקראמ וצ גנּויצאָב ןַײז , .1 .מונ--"ןבעל טימ לופ ,גנוי זיא ןרָאג,
 -יוידניא ןופ קורדסיוא ןייק טינ זיא'ס ---3 רעמונ ןוא .2 רעמונ -- "עכעלשטנעמ ףיט א
 ,"גנוניישרעד עכעלדנעטשיאפ-שיגָאלַאכיסּפ א, רָאנ ,םזילאוד

 עלופ, ןייק ,סע ןעמ טגָאז יװ ,ונ ,טינ ָאד טיג ןָאסרעב 'כ רעד זא ,ןעניימ רימ
 -ףיט , וצ ןוא "ןבעל טימ לופ ןוא גנוי, וצ שערייפעב זיא רע .גנודנירגאב "עשיטסיסקראמ
 -ראפ-שינָאלָאכיסּפ, ןייק טינ לסיבא סע זיא רעקיטירק ןשיטסיסקראמ א ראפ ."ךעלשטנעמ
 םעלָאש עליפא רעבָא ,ןעיניא רעקיטכיוװ א "װָאּבויל , זיא עדאווא ."גנונַײשרעד עכעלדנעטש
 םענימעגלא ןטימ ןעמוקוצּפָא קיניײװ זיא סע זא ,טסייוו םאדאמ רעקוועלירסאק סמעכליקא
 ,לשָאמעל ,טסייװ יז ,"טיײקכעלדנעטשראפ עשיגָאלָאכיסּפ , ןוא "טַײקכעלשטנעמ-ףיט , ןופ ףירגאּב
 יװ ."יצינזאר עישלָאב עיווד ןענַײז סָאד --ןאדאנ טימ ווָאבויל ןוא ןאדאנ ןָא ווָאבויל, זנ
 ?יטָאמ-עּביל םענופ "עינָאלַאיצָאס, לקיטש א ָאטינ ָאד זיא יצ ,ןָאסרעב 'כ ,ריא טניימ

 ."עיגָאלָאיצָאס-ןאדאנ; רעקוועלירסאק רעד טָא טימ ןעמוקּפַא ;עלילָאכ ,טינ ןיימ'כ
 ןפיירגאב וצ יידעק ,דָאטעמ ןשיטסילאירעטאמ-שיטקעלאיד םעד ןציזאב .קידנעטשלופ ףראד עמ
 רוטארעטיל רעד ןיא ןויטַאמ-עביל םעד ןופ עִיצאמרַאפסנארט רעֶד ןיא טַײקיסעמצעזעג יד
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 / טעװ לָאמטסנעד .סעכָאּפע ענעדײשראפ ןיא ןוא ןסאלק ענעדײשראפ אב
 / רָארג טגעלפ טעפ ץערָאּפ רערענָאיצקאער ,רע טל א רעד ,לשַאמעל ,סָאװהאפ ,רָאלק ןרעוו
 -גישטָאנזאר יד דָארג ןוא ,"ןלערט-ײװָאלָאס , ןגעוו ןסנאמָאר ןבַײרש ןוא עביל ןופ ןטלאה
 ןגעק ןטָארטעגסױרא ןענַײז ,טגָאזעג טלָאװ ןָאסרעב 'כ יו ,ןבעל טימ לופ ןוא עגנוי ,סעצ
 -נריסנאמָאר יד ָאטָא ןגעװ טדערעג עניס טימ ןוא (!ןוועראסיּפ ךיז טנָאמרעד) וויטָאמ-עביל
 006088 82תע10ס617 קסאה8ס, חסדסא 0046710868086048ע01טע- , סָאװ ,םיצירּפ עקיד
 ."3261, תס1?ס0א 0881 2446 טסאוג80 2 0ח44זס 2056/4086801164828910 461

 -עמא ערענָאיצײלָאװער ערעזדנוא ,לשָאמעל ,סָאװראפ רָאלק ןרעװ טעװ לָאמטסנעד
 ,ןוא וַײטַאמ-עביל םענופ ןטלאהעג קיניײװ ץנאג ןבָאה ןטעָאּפ-רעטעברא עשידִיי-שינאקיר
 ,עביל "עשימרוטש, א ןעװעג סע זיא ,עביל ןגעװ דיר א ןעגנאגעג ָאי זיא יז אב ּביוא
 -שיטס:לאנָאצאנ עטמיראב ענעי ,לשַאמעל ,עביל סנרָאהניײא סיוא טקוק ,רעבָא ,שרעדנא רָאג
 ."לסעג ןשידִיי ןעמאזנייא ןא ץעגרע ןיא ןסָאל;שעג טרעװ, סָאװ ,עביל עשיטסישידיי

 רעד רעביא ךיוא ןָאט טכארט א ןָאטרעּב 'כ רעד לָאמטסנעד טעװ ,לשַאמעל ,רעשפע
 וויכָאמ-עביל םעד םורא ךיוא ,וועגא ,ןעגנאגעג זדנוא אב זיא סָאװ ,עיסוקסיד רעשירעפעש
 .(טסנאהסטעס 160084 סיקסנידעביל םורא) רוטארעטיל רעזדנוא ןיא

 רע סייב ,ןָאסרעב 'כ סיורא טזַײװ "טַײקכעלדנעטשראפ עשיגָאלָאכיסּפ עקיבלעזיד
 טימ טרעלקרעד ץלא טרעװ לָאמארעדיװ .ןדנאלרָא אב שזאזייפ ןופ עמעלבַארּפ יד טלעטש
 --בַײא ןדנאלרַא אב זיא רוטאנ יד, זא ,ןסיוו ןעוו ףראד לָאקמעדױק .סעטשאּפ רעקיטלאוועג
 ןאראפ עקאט ןענַײז עיסעלָאּפ ןיא זא ,ןעקנעדעג ןעמ ףראד ךָאנרעד ,"ץלא ןיא ןטכָאלפעג
 ,ןוא ,"רעדיל ןוא סעדנעגעל ,לגייפ ןוא סעַײכ ,סעקנָאל ןוא רעדלעװ ,ןּפמוז ןוא סעטָאלב,
 ,סיורַאפ רָאנ ,קירוצ טינ ןפור ןשזאזייּפ סדנאלרָא יד טָא ןא ,ןסיו ןעמ ףראד ,סנטירד
 ."רוטאנ רעד ןופ לעמעג םעד טַײקיבראפ עטנוזעג, ןבעג וצ יידעק

 --,סעקנָאל ןוא רעדלעוו ןאראפ ןענַײז עיסעלָאּפ ןיא זא ,ןָאסרעב 'כ םעד ןביולג רימ
 ץנאג זיא ,שינעטנעק-טסנוק רעשיטסיסקראמ רעד טױל זא ,ךיוא רעבָא ןעקנעדעג רימ
 עשיטסיסקראמ עצנאג יד ןוא ווַאנאכעלּפ .עיפארגָאעג ...טימ שזאזייפ ןשטַײטראפ וצ קיניײװ
 ,ןענײמ עכלעוו ."ןטסיסקראמ עשיפארגָאעג, יד ָאטָא טפמעקאב קידנעטש טָאה קיטירק
 .ןטסילאלרעטאמ עסעמע יד יז ןרעוװ (!דרע) ע;פארגָאעג ןגעוו ןדייר יז ןעוו ,זא ,ערָאװס א
 סלא טינ ,שזאזייפ םעד טסאפעגפוא קידנעטש טָאה שינעטנעק-רוטארעטיל עשיטסיסקראמ יד
 רעד וצ רעלטסניק םענופ גנויצאב-ןסאלק א יװ רָאנ ,רוטאנ רעקימורא רעד ןופ גנולגיּפשּפָא
 טבעלעג טַײצ ערעגנעל א טָאה --גראפאל טלייצרעד -- לאטס-עד םאדאמ .טלעװ רעקימורא
 ."רוטאנ רעד טימ ןכַאנעגפיונוצ טינ ךיז רעבָא טָאה יז .גרעב-ןפלא יד טימ טענייכש ןיא
 יד ןופ ,גרעב רעצייוש יד ןופ ץייר ןשיטעָאּפ םעד טליפעג טינ טַײצ ערעגנעל א טָאה יז
 טעלַײּפסיה ןופרעד ןּפאכ ןבױהעגנָא טָאה יז ,וװ .א .א סרעשטעלג ,ןציּפש עטקעדאב-יינש ,ןלָאט
 .קיויפאטעמ סטנאק טימ טנעקאב ךיז טָאה יז ןעװ ,לָאמטסנעד טשרע

 שזאזייּפ ןופ עמעלבָארּפ יד זַא ,סיוא טזַײװ ?ןָאסרעב 'כ רעד וצרעד ןנָאז טעװ סָאװ
 עעלעוו ןגעוו ,"סעִיצאיצַאסא-ןעיידיא, ענעי טכא ןיא טינ טמענ עמ ביוא ,ןזייל טינ ןעמ ןעק
 .טדערעג ליפיוזא ןבָאה עשטירפ ךַאנרעד ןוא ווװָאנאכעלּפ

 עטכישעג יד ןייטשראפ טינ ןעמ ןעק "סעִיצאיצָאסא-ןעיידיא, עקיזָאדיד טָא ןָא
 "סעלבערה. סדנאלרָא ןשיווצ ךַײלגראפ רעד .רוטארעטיל ןוא טסנוק רעד ןיא שזאזייּפ םענופ
 -ָאטא-ןעיידיא , עװָאסאלק ענעדיישראפ יװ ;טזַײװרעד "דָאװאז-ץליהעג , סאוועיאוואראק ןוא
 ,טאמיק ,עקיבלעזיד ןיא .(! שזאזייּפ םענופ גנוריטקארט רענעדיישראפ וצ ןעגנערב "סעיצאיצ
 ןוא רעדלעוו ,ןּפמוז ןוא סעטָאלב,, עקיבלעזיד טימ גיוא ףא גיוא ,ןעגנוגנידאב עשיפארגָאעג
 ןבעגעג טינ אוועיאוואראק רעבָא טָאה "רעדיל ןוא סעדנעגעל ,לגייפ ןוא סעַײכ ,סעקנָאל
 ענעקנוטשראפ, יד ָאטָא ןסירעגפוא ,טרעקראפ רַאנ ,ןשזאזייפ עשיטָאזקע עטסיזראפ ןייק
 -קלָאפ יד ,ענעפָאלשראפ-שיװַאמַאלבָא יד ,עטָאלטאּפ יד --"סור עשירעב, יד ָאטָא ,"ךָאל
 .עטצענערגאּב-שיטסירַאל

 ערעדנא ײר עצנאג א ךיֹוא רָאנ ,ןָאסרעב 'כ רעד זױלב טינ ויא ,ןרעיודאב םוצ
 טָא ןעגנאגעגַיּבראפ ןצנאגניא רעדָא ,סעֶ;ציזַאּפ ערעדנא רָאג ןקידייטראפ סָאװ ,םירייוואכ
 .טזיילעג יז קיטכיר טינ רעדָא ,שואזייּפ ןופ עמעלבַארּפ יד

 .11710 ,9 .מונ ?ןרעטש, ןיא לקיטרא ןַײמ עז םעד ןגעװ יונעג (1
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 רעשיראטעלַארּפ רעשידִיי ןופ סקּוװנָא , ןא "סעלבערה, סדנאלרָא ןיא ךיוא טעז ץענוד 'כ
 עשיגָאלָאעדיא עקיטכיוװ רעייז יײר רעצנאג א ףא ןָא טזַײװ עפוג רע םאגאה ,"רוטארעטיל
 | .ךוב םעד טָא ןיא ןטקעפעד

 ןוא "טַײקכעלשטנעמלא, סנָאסרעב טינ ,ךיז טײטשראֿפ ,טינ טרירעּפָא ץענוד 'יכ
 סדנאלרָא ןיא "רוטאנ ןוא שטנעמ ןשיװצ גנוטפעהאב, יד זא ,קידנריטאטסנָאק ."עַיגָאלָאכיסּפ,
 --,"סעיצאקילּפא עטעשַאּפ ןדליב ןעגנונעכייצ-רוטאנ, יד זא ,עכעל טסניק א זיא "סעלבערה,
 רוטאנ וצ גנארד ןקיזָאדמעד .רוטאנ רעד וצ גנארד סדנאלרָא ןרעלקרעד וצ רעביא רע טייג
 .(122--121 .ז ,ןטרָאד) .דרע ףא רעביא ןעייג ןדִיי סָאװ ,טימרעד ץענוד 'כ טרעלקרעד

 .עקיטכיר ןַײק טינ ךָאט ןיא ָאד זיא עִיצּפעצנָאק עצנאג יד
 רעטקאראכ-עיצאקילּפא םעד ןגעװו עגארפ יד ןטכאוטאּב רימָאל ,לָאקמעדיױק

 טלעטש ץענוד 'כ .טַײקלאִיצָאס-רעסיױא ריא ןגעװ ,ןעגנונעכייצ-רוטאנ סדנאלרָא ןּופ
 אב ןיא ,טגָאזעג ןביוא ןבָאה רימ יװ ,גנורעדליש-רוטאנ זא ,ןזַײװ, :עבאגפוא ןא ךיז
 ךיוא זא ,וועגא ,טרעלקרעד ץענוד 'כ ."גנובַײרשאב רעלאיצָאס ןופ טלייטעגסיוא ןדנאלרָא
 .(123 .ז) "ןאלּפ םענופ סיורא טלאפ, קיטָאזקע יד ,וויטָאמ-עביל רעד

 ,לָאצ ןטיול ַײס ,עטסקידנטַײדאב יד טאמיק זא ,ץענוד רעוואכ ןטיול ,סיוא טמוק'ס
 (עדנעגעל ,עביל ,קיטָאזקע ,שזאזייפ) ןוויטָאמ ,גנוריטנעצקא רעשירעלטסניק רעד טול ַײס
 ןשינעעשעג יד טימ גנודניבראפ ןָא ,ךיז ראפ ןוא ןא ,, ןכאז ןענַײז יז ,ןאלּפ ןופ סיורא ןלאפ
 -ָאטװא ,, יד ָאטָא זא ,וצ עליפא טיג ץענוד 'כ .(133 .ז) "ךוב םעד ןופ סעיניל עלאיצָאס ןוא
 גנורעסעבסיוא יד טָא עליפא רעבָא .טּפָא רָאנ ,סױכרוד טינ ךיז טקרעמ י"עִימָאנ
 .עגאל יד טינ טעוװעטאר

 עקידנרינימָאד ,עטסקיטכיװ יד טָא ןָא "סעלבערה, סדנאלרָא ןייטשראפ טינ ןעק עמ
 רענעי ןיא ןטכָאלפעגנַײא ןענַײז ןװיט ָאמ על א עקיזָאדיד טָא .ןויטָאמ םיא אב
 טרעטשעג סָאמ רעסיורג א ןיא טָאה עכלעוו ,עיידיא רעשיטנאמָאר-שיטסיקלָאפ ,רעלארטנעצ
 ,"טפוד רעיסעלָאּפ ,, ןופ ןוא "עקּפיּפ רענעמייל , רעד ןופ רעביוצ םעד ןשרעהאב וצ ןדנאלרָא
 טָאה ץענוד 'כ רעד ךיא זא ,ןריטאטסנָאק וצ סיוא טמוק ָאד ןוא .טגָאז ץענוד 'כ יװ
 .רוטארעטיל רעזדנוא ןיא שזאזייּפ םענופ סענישזורּפ-ןסאלק יד ןריזילאנא םאב טקידניזעג
 ,קידנרעלקרעד ,דרע ףא ןדִיי ןופ גנאגרעבירא ןטימ שזאזייפ םעד טקעריד ק;דנדניבראפ
 אב רֹוטאנ רעד ראפ טַײקדנילב יד שינאגרַא זיא סע יװ טקנוּפ , ,שינאגרַא זיא סָאד זא
 ץענוד 'כ רעד ןַײרא טלאפ -- ,(121 .ז) "שטנעמ ןקידלטעטש ןוא ןשיטָאטש םענערָאבעג םעד

 םענופ עטכישעג יד .םזילאירעטאמ "ןשיפארגָאעג, ןשינאכעמ ןטנָאמרעדנבױא םעד ןיא -
 רעד ָאטָא ןופ טינ טסייו רוטארעטיל רעד ןיא טארפיב ןוא לאלכיב טסנוק ןיא שזאזייּפ
 ןלוש-ןטסישזאזייּפ ענעכָארּפשעגסױא-ףראש יד .גנודניבראפ רעשינאכעמ ,רעטקעריד
 ןוא ןשטנעמ ןשיטָאטש ןפא דָארג טריזאב ךיז ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-19 םענופ
 טָאה ָאד .טסּוװעג קיניײװ שזאזייּפ םעד ןופ טָאה רוטלוק עשיטָאטשראפ יד דָארג
 םיא ךָאנ) וָאנאכעלּפ ליפיוזא טדער סע ןכלעװ ןגעװ ,עזעטיטנא ןופ ץעזעג רעד טליגעג
 ,(1 (עשטירפ ךיוא

 ,ראפרעד שזאזייּפ ןופ עמעלבָארּפ רעד ףא טלעטשעגּפָא יונעג יוזא ךיז ןבָאה רימ
 סָאװ ,עמעלבָארּפ עשיגָאלָאדָאטעמ עקיטכיוו א רעייז ,לָאמארעדיװ ,סע זיא ךָאט ןיא לַײװ
 .טַײקכעלגעטלא רעשירארעטיל רעזדנוא ןיא גנוטַײדאב ערעדנוזאב א טמוקאב

 רָאי םעגעגנאגראפ ןראפ ןענַײז סָאװ ,סעמעלבָארּפ יד ןופ םענראפ םעצע רעד
 רעשיטסיסקראמ רעזדנוא ןופ סקּוװ ןשּפיה א ןיוש טַײטאב ,זדנוא אב ןרָאװעג טלעטשעג
 -טפאשנסיוװ-סעמע ןא ראפ ףמאק ןופ ןערב ןיא ןעיײטש רימ .קיטירק-רוטארעטיל
 ,ןסעָאט ךרוד .קיטירק-רוטארעטיל רעשיטסינומָאק ,רערענָאלצילַאװער-סעמעי ,.ה .ד ,רעכעל

 ןיא .שזאזייּפ ןגעוו קנאדעג םעד טָא טלקיווטנא 'רעטרע ייר א ןיא עשטירפ ךיוא טָאה ןװָאנאכעלּפ ץוכא (
 טבַײרש ,טרָאמרוטאנ םעד ןוא שזאזייּפ םעד טעמדיוועג ,לטיּפאק ןלעִיצעּפס א ןיא ,"טסנוק ןופ עיגָאלָאיצָאס . ןַײז
 :עשטירפ

 םעניא ,דנאלָאה ןיא רָאנ רענאשז ןרעדנוזאב ַא ןיא סיוא ךיז ןלייט טרָאמרוטאנ רעד יװ ,שזאזייּפ רעד,
 ...רעגײטש ןזאושזרוב ןטלקיװטנא-קידנעטשלופ א ןופ ךײה רעד ףא טרעדנוהרַאי צׁשַז

 ךיז ןצעזאב ײז ,טָאטש ןופ קע װא ןעײג (.ב י-- לוש-ןטסישזאזייּפ א) *רענָאזיבראב, יד .. .
 -טימ ןטקיטכעראבכַײלג א יװ ַײרעלָאמ רעשיזיוצנארפ רעד ןיא ןַײרא ןריפ ןוא ָאלּבענעטנָאפ רעטניה ,דלאוו א ןיִזו
 .(161 .ז) .(.ב .י--- וויסרוק ןַײמ) ."שזאזייּפ םעד -- דילא
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 "טא : , /

 .רימ ןעמענ ,רעקיטקעלקע ןגעק ,םזיסקראמ ןופ םינָאס ןגעק ףמאק-ןטאלק ןטפראשראפ ךרוד
 , ,רעטייווצ רעד ךָאנ עִיציזָאּפ ןייא ןַײא

 .ףא טקורעגּפָא ןרעװ ,ּפָא ןצנאגניא ןלאפ ייז רעדָא -- עטלא .וצ ןעמוק סעכיוק עַײנ
 -שיטסיסקראמ רעד ןופ ןסלער יד ףא ןייגוצרעבירא זַײװכעלסיב ןָא ןבייה ייז רעדָא ,סטכער
 .טכַײל ,ךיז טייטשראפ ,ןָא סע טמוק עטלא יד ןופ ןעמעלא טינ .עִיגָאלָאעדיא רעשינינעל
 ןָא טמוק ,גַײװצ .ר .א ,ןישורבָאד .י ,רעדנעלסיוא .נ םירייוואכ יד ,לשָאמעל יוװ -- ערעדנא
 סרעדנוזאּב) ןווידיצער טימ טיילגאב ,רעוװש ץנאג ךיז ןריטנעירָארעביא רעשיגָאלָאעדיא רעד
 טָאה גַײװצ .ר .א סָאװ ,לקיטרא ןקיטכירטינ ךָאט ןיא םעד ןענעכייצראפ קיטיינ ַאד זיא
 .ןיימעגלא ןיא .(:קיראכ יזיא ןוא רעפעפ קיציא ןגעוו ,6-5 .מונ "ןרעטש, ןיא טקורדעגּפָא
 ןיא ןַײרא טערט קיטירק-רוטארעטיל עשיטסיסקראמ יד זא ,ןענעקרענַא ןעמ ףראד ,רעבָא
 -ןסאלק עַײנ וצ טַײקיטראפ-גָאלש טימ ,סעכיוק ענעסקאוועגסיוא-שּפיה טימ רָאי 1921 םעד
 .רוטארעטיל רעשיראטעלַארּפ רעשידִיי רעד ןופ עינַאמעגעה רעקיטליגדנע ראפ ,ןטיירטש

 ' .1931 ראוונאי

 ןיוש טָאה עפוג "ןרעטש, ןופ עיצקאדער יד לפיוו ףא ,לקיטרא םעד טָא ףא ּפָא טינ ָאד ךיז לעטש ךיא (1
 2 .ןסעָאט-טנורג ענַײז ףא ןזיװעגנָא קידנּפעשסױא
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 װי כרא רעזמ ;ײב ר
 יש היחיד יד .,125-:5:שייטיייי =

 םירָאפס רעכיומ עלעדנעמ ןופ ווירב
 (עֵיצקעלָאק-קָאטשניב רעד ןופ)

 טניפעג עימעדאקא-טפאשנסיוו רעשיסורסַײװ רעד אב רָאטקעסדִיי םענופ וויכרא ןיא
 טפױקעגּפָא ,סעִיּפָאק ןיא ,ןקָאטשניב וצ ווירב סעלעדנעמ ןופ עיצקעלַאק עצנאג יד טציא ךיז
 -צעל ךעד .ןגרוּבזניג .ש אב ךָאנ ךיז ןעניפעג ןלאניגירָא יד .(דארגנינעל) ןגרובזניג .ש ַאב
 ולא גנולייטימ ןַײז ןוא ,(1922 "טפנוקוצ , ןיא) ןבירשאב עיצקעלָאק יד ןיוש טָאה רעט
 ,1928 ,עשראוו ,"םערוט-עלעדנעמ, םעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא

 יד ןופ רענייא ןעװעג זיא קָאטשניב .ל זא ,ןרעװ טנָאמרעד ָאד לָאז ןצרוקניא
 טקידנעעג 1858 רָאי ןיא רע טָאה ,1836 ,ןילָאװ ןיא ןרָאבעג .סעלעדנעמ טנַײרפ עטסטנעָאנ
 -עּפש ,רימָאטישז ןיא רעניבאר טשרעוצ ןעװעג 1862 טניז ןֹוא לושרעניב!:ר רערימָאטישז יד
 -עגנָא קָאטשניב טָאה עלעטש עקיזָאדיד .רָאטאנרעבוג רענילָאװ םאב "דיי רעטנרעלעג, רעט
 ףא ביּפ ןיא ןרָאפעגקעװא רָאטאנרעבוג ןופ ןסיוו םעד ןָא זיא רע ןעוװו ,1881 רָאי ןיא ןרָאװ
 טימ גנאהנעמאזוצ ןיא גרובזניג ןָאראב ןכרוד ןפורעגנעמאזוצ ,רעּוט עשידִיי ןופ גנוטאראב א
 זיב ,טעברא ןָא ןעוועג ,טרעטאמעג קָאטשניב ךיז טָאה 1892 זיּב .ןעמָארגָאּפ עקיטלָאמעד יד
 -עניטסעלאּפ רעסעדָא ןופ רעקיטכעמלופאב א יװ עפאי ןיא ןרָאפעגּפָא 1892 ַײמ ןיא זיא רע
 טימ ןעמונראפ ךיוא ךיז טָאה קָאטשניב ,1894 רָאי ןיא ןברָאטשעג טרָאד זיא רע .טעטימָאק
 ,ייליבּוי סעלעדנעמ וצ ,1884 טָאה רע .שידִיי ןיא ןוא שיסור ןיא טעברא רעשירארעטיל
 טימ ,"דָאכסָאװ, ןיא ןפאש ןוא ןבעל ןַײז ,ןעלעדנעמ ןגעוו לקיטרא ןסיורג א טקורדעגּפָא
 ךעלכיב יד טסאפראפ רע טָאה ןעלעדנעמ טימ .סעטאד עשיפארגָאיב עלופטרעוו םעיאהדא
 יד ןוא ,(1810) ייוװָאנאה עניוי ןעגנולשעגנַײא טָאה סָאװ ,שיפ רעד, ,(1869) "ןָאלאב טפול,
 -ניֵּב טָאה 1868 רָאי ןיא .(1874) טסנידרעטילימ םעניימעגלא ןגעוװ ץעזעג ןופ גנוצעזרעביא
 ."םינבהו תובאה, ןאמָאר סעלעדנעמ ןופ גנוצעזרעביא עשיסור א ןבעגעגסיורא קָאטש

 טיצ ןוא 1863 ןָא ךיז טבייה ווירב עירעס עטשרע יד .ווירּב 90 טלאה עַיצקעלָאק יד
 ןיא טניוו רעדיװ קָאטשניב ,וועשטידרעּב ןאד זיא טרָאניױװ סעלעדנעמ .1868 ףָאס זיב ךיז
 וירב יד ץוכא ,שייירבעה ןיא עלא ןבירשעג ,ווירב 21 סָאד ןענַײז לקאכאס .רימָאטישז
 ןיא רעבירא עלעדנעמ טרָאפ 1869 רָאי ןיא .שיסור ןבירשעג ןענַײז סָאװ ,14 ןוא 11 .מונ
 עויפ א ךיז טמוקאב'ס ןוא ,ןקָאטשניב טימ טָאטש ןייא ןיא ָאזלא ךיז טניפעג ,רימַאטישו
 -סערָאק יד ןוא סעדָא ןיא ךיז טצעזאב עלעדנעמ ןעוו ,1881 זיב ץנעדנַאּפסערַאק רעד ןיא
 -עג ,ווירב ייווצ דָאירעּפ םעד ראפ רימ ןגָאמראפ קילעפוצ זיולב .טַײנאב טרעוװו ץנעדנַא
 ןעמאטש 90--24 .מונ .(1880--23 ןוא 1871--22 .מונ) גרוברעטעּפ ןופ שייירבעה ןיא ןבירפ
 עלא ןענַײז ייז .1892--1881 ןרָאי יד םורא ןעמענ ןוא דָאירעּפ רעסעדָא סעלעדנעמ ןופ
 ,(1868 לארװועֿפ 23 ןוא לארוועפ 11) 68 ןוא 67 ,מונ ,ווירב ייווצ ץוכא ,שיסור ןבירשענ
 ןיא רעניבאר א ןופ ןלאוו יד ווערע ןבירשעג זיא 67 .מוֿצ .שידִיי ןבירשעג ןענַײז סָאװ
 טלייװעג ,ןקָאטשניב ןופ רוטאדידנאק רעד ראפ טעבראעג קראטש טָאה עלעדנעמ ,סעדָא
 ןוא טכָאקעצ ןיא רע ,שידִיי ןיא טּבַײרש עלעדנעמ ןוא ,דנאלרוג רַאג רעבָא זיא ןרָאװעג
 : .שידִיי ןיא ןקיודסיוא רעסעב רע ןעק סעאק ןוא גנוגערפוא ןַײז

 ,ווירב סעלעדנעמ ןופ גנולמאז רעד וצ גנוצנאגרעד עטוג א טיג עַיצקעלָאק עצנאג יד
 ,רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעטאק רעװעַיק רעד ןופ "ןטפירש, יד ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ
 ,1858--1857 ןרָאי יד ןופ סעלעדנעמ ווירב 11 טימ ןָא ךיז טבייה עיצקעלָאק רעוועַיק יד .8
 ןיא ךיז ןצעזאב וצ ףא קסלָאדַאּפ-ץענעמאק ןופ רעּבירא טּרַאפ עלעדנעמ ןעוו ,טַײצ יד



 .סַײרעביא ןא טמוק ןאד ,ןרעּבָאלטָאג וצ וועשטידרעּב ןופ ווירב א זיא 12 .מונ .וועשטידרעב
 .רעקיטציא רעזדנוא ןופ ווירב 21 עטשרע יד ןַײרא ןעגנירּפש זיולב םעד טָא ןיא .1868 זיב
 .רעוװעשטידרעב ןלעקנוט ץלא ְךָא םעד ףא טכיל ןסיװעג א ןפראו סָאװ ,עיצאקילבוּפ
 עִיצקעלָאק רעװעיק יד טיג דָאירע- רעסעדָא סעלעדנעמ ןופ .ןפאש סעלעדנעמ ןופ דָאְירעּפ
 טיג ,1881 ךיז טַײנאב סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק-קָאטשניב יד ןוא ,1884 טניז טּפױהרעד ווירב
 ,גנוצנאגרעד עלופטרעוו א ָאד ךיוא

 -קעלָאק רעד ןופ עירעס עטשרע יד רימ ןקורד "טפירשטַײצ, דנאב ןקיטציא םעד ןיא
 ןיוש טָאה רע :רעבַײרש רעשייירבעה רעטנאקאּב א עלעדנעמ ןיוש זיא 1863 רָאי םוצ .עִיצ
 ןאמָאר םעד ,"םולש טּפשמ, ןעלקיטרא עשיטירק גנולמאז א 1860 רָאי ןיא טכעלטנפעראפ
 תודלות, ךוב ןכעלטפאשנסיוורוטאנ ןַײז ןופ דנאב ןטשרע םעד ןוא (1862) "בטיה ודמל,
 טסעק ףא רעדייסעק טציז ןוא--וועשטידרעב ןיא רָאי עטפניפ סָאר ןיוש זיא רע ."עבטה
 יד ןופ ביײהנָא םעד טניז וועשטידרעב ןיא טשרעה סָאװ ,סיויױק רעד .רעווש ןַײז אב
 ןבײהנָא זומ עלעדנעמ .רעוש סעלעדנעמ ךיוא טּפאכראפ סיוא טזַײװ טָאה ,ןרָאי רע0
 ןסעלדאטשיה ןוא ןווורּפ ,רענעלּפ ענעדיישראפ לופ ןענַײז ווירב יד ןוא ,עסָאנראּפ ןכוז
 -ירטָאמס, םעד ןגעק טרעַײפ עלעדנעמ ,ןבעל ןיא גנולעטש רערעכיז קיניוװ רעמ א ןגעוו
 רעבָא טקור--,גרעבנרָאג דעמושעמ םעד ,וועשטידרעב ןיא לוש רֹעשידִיי רעד ןופ "לעיט
 ןיא עלעטש-רערעל א טכוז רע .רוטאדידנאק ענעגייא יד טרָא ןַײז ףא סיורא קיטַײצכַײלג
 ןופ רָאטקאדערטימ א ןרעװ וצ ןעגנונעּפָאה טָאה רע .טרָא רעדנא ןא רעדָא וועשטידרעב
 טסנידראפַײב א טָאה עלעדנעמ .ךַײט א סיוא רעבָא ךיז טזָאל ץלא ןופ ,"הריפצה. רער
 ןיילא :ןרָאי ענעי ןופ ןפיוא ןקידעזּוװעמ ןפא ןטיירּפשראפ ייז זומ רע ןוא ,רעכיב ענַײז ןופ !

 ןופ רעזַײה יד רעביא ןפיוקראפ ייז ןייגמורא ןֹוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפמורא
 ןַײמ וצ ןָא ץלא ךָאנ םוק'כ, :(20 .מונ ווירב) רע טבַײרש 1808 רָאי ןיא ךָאנ .םיריווג
 רעשיּפיט א ץלא ךָאנ ןרָאי רע-60 יד ןיא עלעדנעמ זיא שיגָאלָאעדיא ."טסעק סרעװש
 רעכלעוו ןופ ,ננוריגער רעד טימ ןעגנונעפָאה ענַײז ןיא ןדנובראפ גנע ,ליקסאמ רעזאּושזרוב
 ךָאד ןוא ."עבטה תודלות, ןַײז ראפ לבור 500 1863 רָאי ןיא ןעמוקאב וועגא טָאה רע
 ןיב ךיא ןעװו ,ןטַײצ עסיועג רימ אב ךיז ןפערט סע; ;(10 .מּונ) 1864 רָאי ןיא רע טבַײרש
 םעד ןענָאמרעד טינ רימ ראפ ןעמ רָאט טלָאמעד ןוא ,טַײל עכַײר יד ןגעק ןרָאצ טימ לופ
 גנוטכאראפ טימ ַײּפש ךיא ,ןאקלּוװ א יװ ,טרעקאלפעצ רעװ ךיא--ןאמ ןכַײר א ןופ ןעמָאנ
 ןופ ."טסעטָארּפ ןופ ןעיירשעג ןיא ךיז ןעלדנאווראפ רעטרעוו ענַײמ ןוא ,ןרָאצ ןקידוז ןוא
 ןיא עִיצײלַאװע רעקידרעטַײװ רעד וצ ןוא "עסקאט, רעד וצ געװ א טר פעג טָאה ןענאד
 .םזיקלָאפ ןכעלרעגריבניילק ןו+ נוטכיר רעד

 עלעדנעמ ןעװ ,עכָאּפע-גנאגרעביא רענעי ראפ טנעמוקָאד א ָאזלא ןענַײז וויי. יד
 עוויווס ןַײז ןופ ךעלעמאּפ ּפָא ךיז טסַײר ,"טריסאלקעד, שיייידיא ַײס ,לעירעטאמ יַיס טרעוו
 ווירב יד ךָאנ ןענַײז לַײװרעד ."ןרָאצ ןקידוז ןוא גנוטכאראפ טימ ןעַײּפש, ןָא טבייה ןוא
 ןוֿפ ּפמוז םעד ךיוא ּפָא ןעלגיּפש ןוא ,ךעלעגירטניא ןוא סעגירטניא עשיליקסאמ טימ לופ
 רעגנוי רעד ךיוא ךיז טקייװ ּפמוז םעד ןיא .עלָאקסאה "רעטלא  רענערַאװעגטױט רעד
 ןוא סמיוברעדעצ יד ,סרעבָאלטַאג יד ןופ רעגאל םעד ןיא ץלא ךָאנ ויא רע--עלעדנעמ
 - ,טנגוי "רעשינישטָאנזאר , רעלאקידאר רעד ןגעק .ןרענװָאק ןגעק ןוא-- ,סעקסמינַאלס

 * .סגרובזניג .ש ןענַײז ןעגנוקרעמנָא יד ןוא ווירב יד ןופ גנוצעזרעביא יד

 עיצקאדער :
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* 
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 .ישפנכ יביבחו יריקי ידידי

 ,ןשקבלו םעפה ךילא בותכל יתרמא ןכ לע אנבודב תעכ ךנה יכ יתעמש ןזא עמשל
 ,הנש יצחכ הז דבכנה ךנתוח לא ךתצעב יתחלש רשא ,ירפס ד"ע ינעידות לודגה ךבוטב י:
 ,תמאו דסח ידידי ידמע אנ השע .רבד יננעי אלו שירחמ אוהו םימעפ המכ וילא יתבתכ ינא

 אלה ,אנבוד יליכשמ ןיב םציפהל םיחדנה ירפְסֹל ךבל םישו ,ךתלוזל ב|י|טיהל דימת ךּכרדנ
 -- !הישותו בוט ירחושו רבע תפש יבהא םה םיבר אנבודבו יתחלש 'פמעזקע השש קר
 .הבוטל יתלאשמ אלמת יכ יתחטב ידידי ךנ

 .יבל לכב יתצפח ךיכרד תעד יכ ,ךתא רשא לכמ ,הבאת ךא םא ,יריקי אנ ינעידוה
 יתעדי רשאמ ,ישפגכ ךבהא עוגא דעו ,ךיתרכה תעמ תמאב ךב ישפנ התצר התא יריחב ןק
 ךעידואו ךילא בותכל ףיסוא זא ,הבושת ךתאמ ילבקב -- .רוהטה ךבל תרשיו ךכרע תג
 .יתשקב לע םוירעטסינימה תבושת

 .ךילע םיולנה לכ תאו תלכשמהו הדובכה ךתיער תא ימשב ךרֿב

 ,עייש םימתבו תמאב ךריקומ ךדידי יננה

 ןגנוצעזרעביא}

 .1863 טראמ 17 ,וועשטידרעּב {

 !טנַײרפ רעביל ,רערעַײט

 ךַײא ךיא בַײרש רעּבירעד ;ענבוד ןיא טציא ךיז טניפעג ריא זא ,טרעהעג בָאה ךיא
 ךיא סָאװ ,רעכיב ענַײמ ןגעוו ןלייטוצטימ רימ טוג יוזא ןַײז ךַײא טעב ךיא ןוא לָאמ סָאר
 ןטרעעג רעַײא טקישעגסיורא קירוצ רָאי בלאה א טימ ךערענא עצייא רעַײא טול בָאּה
 רימ טרעפטנע ןוא טגַײװש רע רעבָא ,ןבירשעג לָאמ עכעלטע םיא בָאה ךיא ,(1 רעווש
 וצ קידנעטש טניוװעג טַײז ריא יװ ,דָאנעג םעד ,טנַײרּפ רעביל ,רימ טימ טוט .טשינרָאג
 יז ןטיירּפשראפ וצ ,רעכיב עטלגָאװראפ ענַײמ ןגעוו גרָאז א טיג ןוא ,ערעדנא סטוג ןָאט
 ןוא ,ןראילּפמעזקע סקעז טקישעג ןצנאגניא ךָאד בָאה ךיא .ענבוד ןיא םיליקסאמ יד ןשיוװצ
 רעגנעהנָא ןוא ךארּפש רעשיייירבעה רעד ןופ רעבָאהביל ךאסא ןאראפ ךָאד ןענַײז ענבוד ןיא
 סָאװ ןליפרעד טעװ ריא זא ,טנַײרּפ ןַײמ ,רעכיז ןיב ךיא -- !סכעלצונ ןוא סטוג ןֹופ
 ,ךַײא טעב ךיא

 טסולג רימ ;ךַײא ןגעו ץלא ,רָאנ טליו ריא בוא ,רענַײמ רערעַײט ,טימ רימ טליײט
 ךיא ,רעטלייוורעדסיוא ןַײמ ךָאד טַײז ריא ;ןבעל רעַײא ןגעוו ןסיוו ןצראה ןצנאג ןופ ךיו
 ןזיב ןוא ,טנעקאב ךַײא טימ ךיז בָאה ךיא טניז ןופ ןדנובעגוצ קיטכירפוא ךַײא וצ ןיכ
 יד ןוא עדרעװ רעַײא ןעק ךיא םוראוו ,ןביל סייה ךַײא ךיא לעװ םענַײמ טוט עמאס
 ךַײא ךיא לעװ רעפטנע ןא ךַײא ןופ ןעמוקאב ןכָאנ .ץראה ןייר רעַײא ןופ טַײקיטכערענ
 .(3 *עינעשָארּפ, ןַײמ ףא םּוירעטסינימ םענופ רעפטנע םעד ךַײא ןלייטימ ןוא ןבַײרשנָא רעד

 .עקירעַײא עלא ןוא (+יורפ עטרעלקעגפוא ,עטצעשעג רעַײא רימ ןופ טסירעג

 .א ייש קיטכירפוא ןַײא טצעש סָאװ ,טנַײרפ רעַײא

| 

 ןאמ 2

 ,יריקי ידידי םתחתו בתכת םייח רפסב

 ןבתכמ .יל הלס ידידי התאו םיטעמ ךילא ירבד ויהי ןכלו וכרדל ץא ז"כומה ונדידי
 ףח יכ ,יתקדצ הארת םיטעמ םימי דועבו ,תושעל ידיּב היה רשא תא יתישעו יתלּבק רקיה
 : .עשפמ ינא



 א יי ייד

 ןס הלשממהמ יתלבק יכ ,תעדי חטבו ,תושדח ע"על ןיא יתודא לע .םלש בבלב ךתבוטו
 : | ."ה"ת, ירפס דעב ל"בוו תואמ שמח

 נכחה ברה ונדידי תא ךרבת דוחיבו ונימולש ישנאו וניבהאמ לכ תא ימשב ךרב
 .י"נ יקסמינאלס 'ה

 ,אייש ךתחלצהו ךמולש שרוד תמאב ךדידי יננה

 א

 4 ןזרעביא)

 ,טנַײרפ רערעַײט ןַײמ ,ןרעוו טלגיזראפ ןוא ןבירשראפ ריא טלַָאז ןבעל ןופ ךוב ןיא

 רעבירעד ;ןַײרא געוו ןיא ךיז טלַײא ,ווירב ןופ רעבעגרעביא רעד ,טנַײרפ  רעזדנוא :
 -מוא ראפ טינ סע טמענ ,טנַײרפ רעבַיל ,ריא ןוא ,ץרֹוק ןַײז ךיײא וצ רעטרעוו ענַײמ ןלעוו
 ןוא ,טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלא ןָאטעג ןוא ןעמוקאב ךיא בָאה ווירב ןביל רעַײא .טוג
 :7 | .דלוש םוש ןָא ,טכערעג ןיב ךיא זא ,ןעו ריא טעװ םורא געט עקינייא ןיא

 - ןמולש שרודו תמאב יכנא ךבהא יכ תעדי התאו ?ךיתודא לע המואמ ינתעדוה אֹל עודמ

  -ֿפוא יװ ךָאד טסייו ריא ?ךיז ןגעוו טליטעגטימ טשינרָאג רימ ריא טָאה סָאװראפ
 רעק'ס סָאװ ,ץלא ךימ טריסערעטניא סע ףיט יו ןוא ןבעגעגרעביא ךַײא ןיב ךיא קיטכיר
 בָאה ךיא זא ,ריא טסייװ סיוװעג .ָאטינ סַײנ ןייק לַײװרעד זיא רימ אב .ךייא וצ ןָא ךיז
 ,5 "עבטה תודלות, ךוּב ןַײמ ראפ לבור 500 ןעמוקאב גנוריגער רעד ןופ

 -ָאלס 'ה ןטנרעלעג רעזדנוא סרעדנוזאב ,טנַײרּפ ערעזדנוא עלא רימ ןוּפ טסירעג
 י .(6 יקסמינ

 .אייש קילג ןוא טנוזעג ךַײא טשטניוו סָאװ ,טניײרפ רעקיטכירפוא רעַײא

 תל 3

 ,בושטידרב ג"כרת ,וילסכ 'ד ,'ד םוי ה"ב

 יישפנ דמחמ יריקי ידידי ךל םולש

 "עבטה תדלות, ירפס תא תחלש םאה ,הכ דע ינתעדוה א? רשא יניעב אלפי דאמ
 םנמא ףא ךריכזהלו ךילא בותכל הזה םויה יתמק שירחמ התא יכ יתוארבו ,רעטסינימה לֵא
 .שאר הלעמל ובר יתודרט

 םיקל האלה דונא םשמו אסעדא תירק לא דודנ קיחראו יתיב תא הבזעא הזה םויה
 ,הזה םלועב םירבעה ירבחמל החונמ ןיא יכ :רמאנש המ

 החילס ונממ שקבמ יננהו יתלבק ובתכמ יכ ןעדאפדלאג 'ה ליכשמה דימלתהל אנ דגה
 חלשי ירֿפס ריחמ ףסכה תא ,תוברה יתודרטמ יתלכי אל יכ רבד ויתובישה אל רשא הליחמו
 יקצענישילאפ 'ה םימכחה ןונידידי| ונדיױי ינפל ונקידצת יכ ךשקבא תאז ףא ,יתשאל
 םירקי יכ ישפנ יח ,רימאטיזב יתויהב םהינפ יתרחש אל רשא ןהאזליטפעש 'הו לעבאג 'הו
 ושא ,ידידי יכרד הזו ,ללוש ינוכילוה םיערה יקסע ספא ,יבל לכב םדבכאו יניעב המה
 המודמכ ,תעד ילבבו הנגשב תחא תבב םילבה ירבד דחאו האמ תושעל לכוא דורט ינדועב
 ןֿמ יל לפג ס"זח םכחה 'ונדידי ןחלׂש לע םימעפ ילכאב רשא ,הזמ לּודג לבה ןיאש יל
 האטח ץרא ךרדה דגנ יתאטח תאובו ותמאל הרושת בוזעל (!חור וב ןסנכי| סונכי) חומ ה
 ותוא טײזח 'ה לודגה םכחה ברה ן?ודידי ידידי| ודידידי תא ימשב אנ ךרבי אנא -- .הלודג
 .םישנב הרשיהו הדובכה ותשא תאו

 אנ דגהו לכש תבוטו תלכשמה ךתשא תא ימשב ךרבת יכ ,ידידי ךשקבא הנורחאלו
 ,ךילע םיולנהו ב"בכל םולשו !יריקי ידידי ךל םו;ש .דאמ דאמב הדבכא היתרכה תאמ יכ הל
 ותעיסנ ינפל ךכרּבי רשאכ םלוא אירבו רשואמ היה

 .אייש / חצנל ךדבכמו ךריקומ תמאב ךדידי

 7 ,ךילא רעבאלטטאנ 'ה םכחה ונדידי בתכמ ףוצר הז יבתכמב



 ןזרעביא|

 .וועשטידרעב ,1863 וועלסיק 4 ,ךָאװטימ ה"ב :

 !טנַײרפ רעקיצראהביל ,רערעַײט ,ךַײא וצ דירפ

 ריא יצ ,טלײטעגטימ טינ טציא זיב רימ טָאה ריא סָאװ ,רעיײז ךימ טרעדנּוװ סע
 בָאה ,טגַײװש ריא זא ,קידנעעז .רעטסינימ םוצ "עּבטה תוד /ות, ךוב ןַײמ טקישעגפָא טָאה
 זיּב ןעמונראפ ןיב ךיא שטָאכ ,ןענָאמרעד ךַײא ןוא ךַײא ןבַײרשוצנָא ןסָאלשאב טנַײה ךיא
 .פָאק ןרעביא

 ךיא לעװ ןטרָאד ןופ ןוא ,סעדָא ןייק קעווא לגָאװ ןוא םייה ןַײמ ךיא זָאלראפ טנַײה
 עשידִיי ףא ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע סָאװ ,סָאד ןַײז וצ םעַײקעמ יידעק ,רעטַײװ ןרעדנאוו
 .ור ןייק ָאטינ טלעװ רעד ףא זיא ייז ראפ זא ;רעבַײרש

 בָאה ווירב ןַײז זא ,(ז ןעדאפדלָאג 'ה רעליש ןטעדליבעג םעד ,ךַײא טעב ךיא ,טגָאז |
 טינ םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןַײז לכיומ רימ לָאז רע ,רעיײז םיא טעב ךיא ןוא ,ןעמוקאב ךיא
 טלעג סָאד ;ןעמונראפ קראטש ןיב ךיא לַײװ ,ןָאט טנָאקעג טינ סע בָאה ךיא -- טרעפטנעעג
 ןקידלושטנא וצ ךימ ךַײא ךיא טעּב ךיוא .יורפ ןַײמ ןקישּפָא רע לָאז רעכיב ענַײמ ראפ
 ,ןָאזליטפעש יה ןוא (י לעבאג 'ה ,(= יקצענישילָאּפ 'ה עטנרעלעג יד טנַײרּפ ערעזדנוא ראפ
 רימ ןענַײז יז זא ,רעווש ךיא .רימָאטישז ןיא קידנעַײז ,טכוזאּב טינ יז בָאה ךיא סָאװ
 ךימ ןבָאה ןטפעשעג עטכעלש ענַײמ רעבָא ,ןצראה ןצנאג ןופ יײז ץעש ךיא ןוא רעַײט
 ךיא ןָאק ,טעוואהראפ קידנעַײז ,רימ אב רוטאנ אזא ןיוש ,טנַײרפ ןַײמ ,זיא סע .טריפראפ
 ָאטינ זיא סע ,טכוד רימ .טַײקשיראנ ןייא ןוא טרעדנוה ןָאטּפָא לָאמ ןייא טימ טכאדאבמוא
 ,(!טס"זח טנַײרפ רעזדנוא אב לָאמ ייווצ קידנסע סָאװ ,םעד ןופ טיײקשיראנ ערעסערג ןייק
 ,לדיימטסניד ןַײז טלעגקנירט ןזָאלוצרעביא (!םִיא ןיא ךעור א) ןעניז ןופ סיורא רָאג רימ זיא
 ,טוג יוזא טַײז -- .ןטיז ענעמונעגנָא יד ןגעק טקידניזעג קראטש ךיא בָאה טימרעד ןוא
 .יורפ עטצעשעג ןַײז ןוא ס"זח 'ה ןטנרעלעג ןסיורג םעד ,טנַײרפ רעזדנוא רימ ןופ טסירעג

 ןוא רעטעדליבעג רעַײא סורעג א רימ ןופ ןבעגוצּפָא ךַײא ךיא טעב טצעלוצ ןוא
 ןוא רעיײז יז ךיא ץעש ,טנעקאב ריא טימ ךיז בָאה ךיא טניז זא ,ריא טגָאז ;יורפ רעגולק
 ןַײא טשטניו סע יװ ,טנוזעג ןוא ךעלקילג טַײז .עקירעַײא עלא ךיֹוא סירעג ךיא .רעַייז
 .א"ש ,קיבײא ךַײא טצעש ןוא טכא סָאװ ,טנַײרפ רעקיטכירפוא רעַײא רָאפּפָא ןראפ

 ,(11 רעבָאלטטָאג 'ה טנַײרפ רעזדנוא ןופ ךַײא וצ ווירב א ַײברעד וצ גייל ךיא

4 6 

 ,בושטידרב .ד"כרת ןסינ יו ה"ב

 !ישפנ דמחמ יריקי ידידי

 ,ךיניעב רקי ידובכו םלש בבלב דימת שרוד התא יתבוטו תמאב התא יבהא יכ יתעדמ |
 נפ אשת הזה רבדל יכ הוקאו דחא רבד ןשקכבלו םויה ךל בותכל יתרמא ןכל

 ליאוה רימאטיזל ואבב דוע יקסמינאלס םכחח יכ ,תעמש אֵל םֹא ידידי תעדי אלה
 זא יִתייַה רׂשא רבדה הזו ,ילא אבא יכ ,יל עידוהו "הריפצה, רבדב תופתוש ימע תושעל
 יה וירבד לכו יקסמינאלס חור םֹאתפ ףלח יתיּבל יתעסנו ידמע רמג רשא ירחאו ,רימאטיזב
 ול יתבשח אל ןכל ,דבכנו יניעב רקי יקסמינאלס רשאמ .,ינאו ,ןימיק אלו ןירירש אל ןילטּב
 עמשנ לוקה םיִמי שדח ינפל הז הנהו .יב לתה רשא יתפרח תא הימודב יתלבסו ןועל ּתאֹז
 רבדה יתעמש רשא םוי ותואבו "הריפצה, תא רואל תינש איצוהל דיתע יקסמינאלכ 'ה יכ
 חלש יקסמינאלס 'ה יכ) יקסמינאלס 'ה תוכאלמב ןנאמייה רזעילא 'ר דחא שיא ילא אב הֹוה
 הריפצה יתע-בתכמב הדבעה ילע לבקא יכ ינפל עיציו (בושטידרבל גרעבצטיּפש ץ"שה תא
 הרבעה הנשב דוע רשא ,ןנאמייה רזעילא 'רו ,ירכש יל בקנו ןודגנכ| ידגנכ רזע תויהלו
 יקסמינאלס יה םע רבדל רבעה םירופ ינפל רימאטיזל עסנ אוה הנה ,הזה ןינעהּב םיניבה שיא היה
 יכו יּב ךא ץפח אוה יכ ותוא חיטביו החמשב יקסמינאלס 'ה והלבקיו ןינעה יטרפ לכב
 נירברה יעמשב .הלעמ הלעמ ןינתולעהלו| ינלעהלו ותדבעל ינברקל ןּוכנ אוה יתוא ותבהאמ
 וודידי ירבדו ףסכו ּבהז יפלאמ יל הרקי יקסמינאלס תבהא יכ ,הלודג החמש יתחמש הלאה

 י
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 קבדלו דבכנה ינתוח תיב תא בוזעל ינא םג יתרמאו ,יחור תא ויחה המה ,יב רבד רשא

 דימת ינא ןוכנו הימר יחורב ןיא יכ ,ידידי ינתעדי התא ןה ,שפנו בבל לכב יקסמינאלסב
 לרוגמ ריע לכב וריבעה הכ דעו הֹכ דע .ותוא בהא יכנא רשא שיאל ינוהו ינוא בירקהל
 םישא םיטעמ םימי דועבו הריפצה תאצוהב והרזעל יקסמינאלסל יכנא אורק יכ העומשה תא
 ,דוע יל ררבוה אל הזה רבדה יכ םהל יתדגה יכ םא ,ינכרבל ואב םיברו ,רימאטיזב ינכשמ
 אֹל ע"על יכ ,וילא בותכי המש ,יקסמינאלס 'המ בתכמ ןנאמייה רזעילא 'ר לבק ןכ ירחאו
 יבלב .ידמע רמגי זא ןיישרה גישי רשאכו "הריפצה, רבדב הלשממהמ ןוישרה דוע גישה
 ודיגה הזה םויב הנהו ,רוריבב ינעידויש םוּיל יתיכחו יקסמינאלס 'ה תורמא לכ ןיתנפצ| ינפצ
 ינפ התסכ המלכ תאז יעמשבו ,יב הצור יקסמינאלס ןיא יכ ,ריעה לכב עמשנ לוקה יכ יל
 ידובכ לע יכנא גאוד יכ ,גאוד ינא יתרמשמ םוקמ תדבא לע רשאמ אל ,דאמ הלהבנ ישפנו
 האילפ ידידי תמאב .יאנוש דיב ן?ברח| ףרח ןתונ (עודמ יתעדי אל) יקסמינאלסו ,ללוחמה
 רשא ,ול יתישע המ ?םימעּפ הז יב לתה יכ יקסמינאלס םכחהל היה המ עדא אֹלֹו ינממ תעד
 ?ידובכ ללחי הז תחתה ,יביוא יב ונישלה ילוא םאו ?םימעפ יתש הז המילכל ידובכ ןתי
 תחא םעפ רשא ,קר איה יתאטח ,שיא לֹכ לע ידי יתופינה אֹלֹו יתלזג אֹלֹו יתקשע אל ל"ת
 ,'ה יל חלסי יתאטחש ןהז| וז אטח לעו ,הימר ישנאב בותכ טפשמ תושעל יתבשחמב התלע
 דוע אנקא יתלבלו ותעשרכ עשרל דוע םלשא יתלבל יתעבשנו יכנא רומג הבושת לעב יכ
 ,םיאטחו םיער םישנא קר המה יבוא לֹכ יכ תעדי אלה .בזכ ישנא ךותב תמאה תאנק את
 רוקחת יכ יריקי ידידי ןשקבא רבד ףוס ?תבשק ןזא יקסמינאלס םהל הטי אופא המלו
 יקסמינאלס טכחה םע יתודוא רבדת ,ליעוהל לכות יכ ךתמכחב ןיבת םאו ןוכנ לא הזה ןינעה שורדתו
 ץמאתא דימתו בישקמו םימת שיא יכנא יכ ,ןייז ןעדעירפ וצ רע דרעװ ידצמ יכ והחיטבתו
 הרהמ ליייידוהו ךתמכחב ידידי אנ השע .ןימאי אל אוש --ישנא יביואלו ,ונממ ןוצר קיפהל
 רשא ילע ףוצקת אלו וז יתשקב אלמת יכ ךב יכנא חוטב .עדא ןעמל ,הרורב הבושת
 הרשעמ יל בוטה ןמאנה יבהא התא אלה ?ךילא אל םא הנפא רימאטיזב ימל יכ ךחירטא
 ,םיבהא

 .,אי"ש: שפנו בלב ךדבכמו ךריקומ תמאב ךדידי יננה

 ןזרעביצ|

 .וועשטידרעב ,1864 ,ןסינ 6

 !טנַיײרפ רעטבילעג סייה ,רערעַײט

 ןצנאג ןופ קידנעטש רימ טשטניוו ריא זא ,ביל קיטכירפוא ךימ טָאה ריא זא ,קידנסיוו
 טימ ךַײא וצ טנַײה ךיז ךיא דנעװ ,רעַײט ךַײא זיא דעװָאק ןַײמ זא ןוא ,סטוג ןצראה
 ,טכא ןגייל ףורעד טעװ ריא זא ,ףָאה ךיא ןוא עשָאקאּב א

 -ישז ןייק ןעֶמוקנָא ןַײז אֹּב ךָאנ ,יקסמינָאלס רעטנרעלעג רעד טָאה ,טסייוו ריא יו
 -טימ רימ טָאה רע ןוא (12 "הריפצה, ןיא ףעטוש א ראפ ךימ ןעמענוצ טמיטשעגוצ ,רימָאט
 ןיא ןעװעג טלמעד ךיא ןיב םעד ּבילוצ ;ןרָאפ וצ ןעמוק םיֹא וצ לָאז ךיא ,טליײטעג
 ןרָאפעגקעװא ןיב ךיא ןוא טקידנעעג רימ טימ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ רעבָא .רימָאטישז
 רעטרעוו ענַײז עלא ןופ ןוא ,רענעלּפ ענַײז טרעדנעעג גנולצולּפ יקסמינָאלס טָאה ,םייהא
 ךיא בָאה ,ןיקסמינָאלס רעיײז ץעש ןוא ביל ךיא לַײװ ןוא .ןרָאװעג טינ ךאז םוש ןייק זיא
 טָאה רע סָאװ ,דנאש יד ןטילעג טייהרעליטש בָאה ךיא ןוא לביראפ ןעמונעג טינ םיא סע
 יקסמינָאלס 'ה זא ,גנאלק א סיורא זיא קירוצ טאנָאמ א טימ רָאנ .רימ ןופ טכאלענּפַא
 בָאה ךיא ןעװ ,גָאט ןקיבלעזמעד ןוא ;"הריפצה , יד ןבעגוצסיורא רעדיװ ןעניז ןיא טָאה
 ןיא ןאמילה רעועילע 'ה ,שטנעמ א רענייא ןעמוקעג רימ וצ זיא ,טרעהעג םעד ןגעוו
 ןגרעבציּפש ץ"ש םעד טקישעג םעד ןגעװ טָאה יקסמינָאלס 'ה) .גָארטּפוא סיקסמינָאלס 'ה
 גנוטַײצ רעד ןיא טעברא יד ךיז ףא ןעמענ וצ טגיילעגרָאפ רימ טָאה ןוא (וועשטידרעב ןייק
 | ךיא סָאװ ,טלאהעג סָאד טמיטשאב טָאה רע ןוא ,רעפלעהטימ ןַײז ןרעװ ןוא "הריפצה,
 -טימראפ רעד ןעװעג רָאי ןקירָאפ ןיא ךָאנ זיא סָאװ ,ןאמייה רעזעִילע יה .ןעמוקאכ לעװ
 ךיז ןדיירוצכרוד רימָאטישז ןייק ןרָאפעג םירוּפ ןקירָאפ ראפ זיא ,ךאז רעד טָא ןיא רעל
 טימ ןעמונעגפוא יקסמינָאלס 'ה םיא טָאה ;ןטילהלצנייא עלא ןגעוו יונעג יקסמינַאלס 'ה טימ
 טירג רע זיא רימ וצ טפאשביל ןופ ןוא ךימ רַאנ ליו רע זא ,טרעכיזראפ םיא ןוא ךיירפ
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 בָאה ,ץלא סָאד קידנרעהרעד .ןריטנאווא וצ טַײקכעלגעמ יד רימ ןבעג ןוא ךימ ןרעטנענרעי
 רעטנזױט ןופ רערעַײט רימ זיא טפאשביל סיקסמינָאלס םורָאװ ,טיירפרעד קראטש ךיז יו
 ךיא ןוא ,גנומיטש ןַײמ ןביוהרעד ןבָאה רימ ןגעוװ דייר עכעלטנַײרּפ יד ,דלָאג ןוא רעבלי
 ןצנאג ןטימ ךיז ןדניבראפ ןוא זיוה סרעווש ןטצעשעג ןַײמ ןזָאלראפ וצ טיירג ןעוװעג ןינ
 -שלאפ עדעי דמערפ זיא רימ זא ,טנַײרפ ןַײמ ,ךימ ךָאד טנעק ריא .ןיקסמינָאלס וצ ןצראק
 ,םענעי ןגעמראפ ןוא סעכיק עלא ענַײמ ןבעגוצפָא טיירג קידנעטש ןיב ךיא זא ןוא טַײק
 ךיא זא ,גנאלק רעד טיירּפשראפ טָאטש ץנאג ןיא ךיז טָאה לַײװרעד .ביל בָאה ךיא ןעמעוו
 זא ןוא ,"הריפצה, ןופ עבאגסיוא רעד ןיא ףליהעג א יװ ןעקסמינָאלס וצ ןפורעגסיורא רעו
 ןעמוקעג ןענַײז ןשטנעמ ליפ ,רימָאטישז ןיא ןצעזאב ךיז ךיא לעװ םורא געט עכעלטע ןיא
 ןוא .טמיטשאב רָאלק טינ ךָאנ זיא ךאז יד זא ,טגָאזעג יז בָאה ךיא שטָאכ ,ןרילוטארג ךימ
 ,טבַײרש רענעי ּוװ ,ווירב א ןיקסמינָאלס 'ה ןופ ןעמוקאב ןאמייה רעזעילע 'ה טָאה ךָאנרעד
 רעד ראפ גנוריגער רעד ןופ שינעבױלרעד ןייק ןגָארקעג טינ ךָאנ רע טָאה לַײװרעד זא
 .רימ טימ ןקידנע רע טעװ ,ןעמוקאב שינעבלרעד יד טעװ רע ןעװ זא ןוא ,"הריפצה,
 ,גָאט םעד ףא טראוועג ןוא ןצראה ןיא טנכייצראפ ךיז רעטרעװ עלא סיקסמינָאלס בָאה ךיא
 -רעביא רימ ןעמ טָאה טנַײה רעבָא .גנולייטימ ערָאלק א ןעמוקאב םיא ןופ לעװ ךיא ןעוו
 ךיא ןעוו .טינ ךימ ליוו יקסמינָאלס זא ,גנאלק רעד ךיז טלאה טָאטש ץנאג ןיא זא ,ןבעגעג
 גרָאז ךיא לַײװ טשינ--טגערעגפוא ןוא טמעשראפ ןרָאװעג ךיא ןיב ,טרעהרעד סע בָאה
 ,דעװַאק ןטקידיײלאב ןַײמ ןגעוו גרָאז ךיא לַײװ רָאנ ,עלעטש רענערָאװעגנָא ןיימ ןגעוו
 .טנײ+ עגַײמ ןופ טנעה יד ןיא רעװעג טיג (סָאװראפ טינ סייוו ךיא) יקסמינָאלס לַײװ ןּוא
 רימ וצ טאהעג טָאה סניוזא סָאװ ,ןייטשראפ וצ ןָא טינ בייה ךיא ,טנַײרּפ ןַײמ ,עקאט ןוא
 סניוזא סָאװ ?טכאלעגּפָא רימ ןופ ?ָאמ ייווצ טָאה רע סָאװ ,יקסמינָאלס רעטנרעלעג רעד
 ךיא ?לָאמ עטייווצ סָאד ןיוש טָאּפש וצ דעװָאק ןַײמ טכאמ רע סָאװ ,ןָאטעג םיא ךיא בָאה
 טינ טנאה ןייק ןשטנעמ ןייק ףא ,טביוראב טינ ,טקירדאב טינ םענייק ןעקנאד וצ טָאג בָאה
 יצ ןלאפעגנַײא לָאמניא זיא רימ סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב דניז עקיצנייא ןַײמ ;ןביוהעגפוא
 ןיב ךיא סָאװ ,דניז יד טָא ןוא ,טַײל עשלאפ רעביא (::"טעּפשימ, ןכעלטפירש א ןכאמ
 ןרָאװשעג ןוא ןָאטעג עווּושט םוקלופ ּבָאה ךיא םורָאװ ,ןַײז לכיומ טָאג רימ לָאז ,ןעגנאגאּב
 ןשיווצ סעמע םעד ןקידייטראפ וצ טשינ ןוא דניז ןַײז טול רעדניז םעד רעמ ןלָאצ וצ טשינ
 ,ןשטנעמ עקידניז ,עטכעלש רָאנ ןענַײז טנַײפ ענַײמ עלא זא ,ךָאד טסייוו ריא .רעשלעפ
 ןַײמ ,ךַײא ךיא טעב ףָאסלָאקּפָאס ?דייר ערעייז וצ יקסמינָאלס וצ ךיז טרעה עשז סָאװראפ
 זא ,ןיטשראפ טעװ ריא בוא ןוא ,ךאז יד ןשרָאפסיוא יונעג טלָאז ריא ,טנַײרּפ רערעַײט
 סיא ןוא יקסמינָאלס ןטנרעלעג ןטימ ןדייר רימ ןגעוו ריא טלָאז ,ןצונ ןעגנערב טנָאק ריא
 ןיב ךיא םורָאװ ,(1+ןַײז ןעדעירפ וצ רע דרע װ ,עייגיונ רימ זיא סָאװ זא ,ןרעכיזראפ
 לָאז רע ןעימאב קידנעטש ךיז לעװ ךיא ןוא ,רעמאזגלָאפ א ,רעקיטכירפוא ןא שטנעמ א
 ןַײמ ,טוט .ןבױלג טינ רע לָאז ,טַײל עשלאפ יד ,טנַײּפ ענַײמ ןוא ,ןדירפוצ רימ טַימ .ןַײז
 .ןסיוו סע לָאז ךיא ,רעפטנע ןרָאלק א ןכיגניא רימ טיג ןוא דנאטשראפ רעַײא טול ,טנַײרפ
 ןבָאה טינ טעװ ריא ןוא ,ךַײא טעב ךיא סָאװ ,ןליפרעד טעװ ריא זא .רעכיז ןיב ךיא
 ,ןדנעוו רימָאטישז ןיא ךיז ךיא לָאז עשז ןעמעוװ וצ .ְךַײא קיטסעלאב ךיא סָאװ ,לביראפ
 ,טנַײרפ קילדנעצ א יװ ,רעסעּב רימ ךָאד טַײז ריא ?ךַײא וצ טינ זא

 ,ןצראה ןצנאג ןופ ךַײא טכא ןוא טצעש סָאװ ,טנַײרפ רעקיטכירפוא רעַײא

 .א ייש
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 ,בושטידרב 1864 לירפא 4

 !ישפנ הבהאש יריקי ידידי 'ה ךכרבי

 ךיתובישה אל רשא ,ילע ךתנולת תא יעמשב דאמ יתממותשהו יתלבק רקיה ךבתכמ
 בותכל זא יתשח יכ !ידידי ישפנ יח .י"נ רעבאלטטאג 'ה ונְדידי רבדּב ילא ןבתכמ לע רבד
 "לוקה, ע"מב ךרמאמ יל חלשתו ךיתפש אצומ רומשת יכ ,יבתכמב ךיתשקב םגו ךילצ
 לעמ הארנה יפכ .םינוש םינינע ךל יתבתכ דועו ,יתלחי ךירבדל יכ ,ינתחטבה רשאכ (סאלאג
 ,ךנכשמ םוקמ הז יא עדי אל רשאמ ,ךל רסמ אל וא ,בתכמה ךל רסמ אלו ותוחילשב חילשה



2 

 תיּב ןהזיאבו| וזיאבו בוי התא בוחר וזיאב ,ךֶלֶש עססערדאה רורב ינעידות ,ידידי ןכי
 .הלטבל םיבתכמ חלשא אלו קירל דוע בותכא אל ןעמל ,ךל בשומל תיוג

 ךתמח שאכ רעבת המ לע יתעדי אל ,ירידי לבא ,ןצפחכ בותכא םיוברעדעצ 'הְל
 םישודקה תא חּבש אלו רוחיב םינברה שרדמ תיב לע יפוד רבד אל יל הארנה יפכ .ב"צנ
 טיקפודה לכל םיחתפנ ץילמה ירעשו המלכל םדובכ תא ןתי רשא ,אוה ךופהנו ,ץראב רשא
 הצופ ןיא ,םירגוסמו םירוגס םיתעה-יבתכמ רתי רשא תחת ,םישדקתמה תא ןושלב םיכמי
 םישק םירבד וזיא ץילמהב ואצמנ םימעפל םאו ;הלא לארשי יאיטחמ לע המש ףצפצמו הפ
 תחתה יכ ,תאטח וילע תישנ אל תאז לע הנה .הלכשהה םשב םילגודה םיׂשנא וויא דגנ
 םג המו ,הלוע ולעפ אל ףא המה םירשי םהה םישנאה יכ קוחרמ הארי רשא אוה םיהלא
 ,ב"צב ךפא הרח םּנחל רבד ףוס .רוגינסמו רוגיטקמ ,בתוכ לכמ םירבד לבקי אוה רשא
 .יִלֹע ןל הרחי ילואו .טרפב םינברה שרדמ לעו ללכב הלכשהה לע הרס רבד אל יתעדל ינ
 ,תקדצ אל הנה ,סיסעפ (:תועמוש ךכש םינזאל יוא) בר ה דגנ דחא רמאמ סיפדה רשא רבר
 דמלל אלו םינָברה שרדמ תיב לכ תורע הזב הלג אל סיסעפ תֹורֲע הלגמה ,תישאר ,ךנעא
  תאטח תולגל ןיא ,ךירבדל תינשהו .ָאטחו עשפ סיסעפש ,דמלל םא יכ אצי ולכ ללכה לע
 ּםירשיה וירּבח תאו ונכשמ ריע תא שיבל אלׂש ידכב ,עשפ רבד לֹכ לע ושנעל אלו שיא לנ
 דחצ שודק לע םישק םירבד ונבתכב יכ ,םיליבהמה ונילע וקעצי קדצב אופצ ןכ םא !המודכי
 .דוחל םינברה שרדמ תיבו דוחל סיסעפ ,ידידי תקדצ אל !לארשי תכרעמ לכ תא הזב ףכחנ
 ףלוק רפושכ אשת ךדבל התא יכ ןוכנו ױאר (דימת ךיתעדי רשאכ) התא תמא ץפח םאי
 ,םכּברקמ הערה תא םתרעבו בנגכ וילע ועירת םירשיה ךירבחו התאו ותאטח סיסעפל דיגתי
 םינפל דמל רשאמ קר ס'תפ עשפ לע וסכת ,םישוע םתא ןכ אל יכ ,יתעמש םנמא ינאי
 דמֹולֲה .ד בלענה ךרבאה תקעצ תאו וקדצהב םיצפח םתא רשאמ קרו םינברה שרדמ תיבכ
 סיצחול רעשילאק ברה ונתהו רעגרעל 'ז םכחה יכ ,יתעמש םינברה שרדמ תיבב כ"ג התע
 תא בוּכיו הלבנ ומע השע רשא ,ס'"תפ לע אירוגינס דמִליֹו רקש ושפֹנְב השעי יכ ,ותוא
 ךרבאהל רזע היה ,יריקי ידידי ךממ השקבב .ברה דימ וביר תא בר רשא ,םולבנעזאר והערמ
 ולֹו דימת לובסתו אשת תמאה ןעמלו תמא שיא התא ןה ,וירצ שפנב ותוא ןתת לאו ,ד
 תונברה אסכ לע תיב רו הזה םלועב ךל בוט היה התע יכ תמאה ךרדמ טעמ רוסל תצפז
 דיּמ קושע ל : ל"נה רבדב שורדתו רוקחת ךפא חור איה רשא תמאה ןעמלו .םלועל
 סיסעפ לע ץילמהב ץיִלַמִה רשא ,דלעפנעזאר .א דליה יכ ,ךל דינהל יואר תאז דועו .וקשוג
 ואישה סיסטפ קרו השעמה לכמ רבד עדי אל יכ ,הברה םירשכ םידע ינפל יתיבב הדוז
 .םעה ינעב וחיר שיאביו הנגי םיקידצה .ד ךרבאה תאו ותוא ללהיו בותכי יכ ,הרבע רבדי
 םירבדה רמאת אלו תאזה הערה השעמה לע ימש ריכזת אל יכ ידידי ךשקבא :טקעמראפ
 ,("משב הלאק

 ּו *

 .א .י"ש חצנל שפנו בלב ךריקומו ךקבחמ תמאב ךדידי יננה

 .הריפצה ןינעב התעמ שדחתי רשא לכמ ינעידות ןכו ךיתודוא לע ידידי אנ ינעידוה

 שער יא

 .1864 לערּפא 24 ,וועשטידרעב

 !טניײרפ רעטבילעג ,רערעַײט ןַײמ ,ןשטנעב ךַײא לָאז טָאג

 טגָאלקאּב ריא סָאװ ,טרעדנּוװעג ךימ טָאה סע ןוא ,ןעמוקאב ךיא בָאה ווירּב רעַײא
 . -טָאג 'ה טנַײרפ רעודנוא ןגעוו רימ וצ ווירב רעַײא ףא טרעפטנעעג טינ בָאה ךיא זא ,ךיו
 ;בללרשוצנָא ךַײא טלַײאעג ןאד ךיז בָאה ךיא זא ,טנַײרפ ןַײמ ,ךַײא רעכיזראפ ךיא .רעבָא;
 ןוא גָאזוצ רעַײא ןליפרעד טלָאז ריא ,ןטעבעג ווירב ןַײמ ןיא ךַײא ךיא בָאה ךַײלגוצ ןוא
 ;ַײװ ,"סָאלָאנ, גנטַײצ רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,לקיטרא רעַײא ןקישסיורא רימ
 .ןכאז ערעדנא ענעדיישראפ ןגעװ ךָאנ ןבירשעג ךיא בָאה ךיוא .(1 ךימ טריסערעטניא רע
 -וא םיא ,ווירב ןַײמ טקישעג בָאה ךיא ןכלעו ךרוד ,שטנעמ רעד טָאה ,סיוא ,טזַײװ סע יװ
 .-רעביא טינ ךַײא םיא טָאה רע זא ,ןַײז ןָאק סע רעדָא ,ןבעגעגרעּביא טינ ךַײא ענשימ
 ןַײמ ,ךַײא ךיא טעב ,ןייכעב .סערדא רעַײא טסּוװעג טינ טָאה רע לַײװ ,ראפרעד ןבעגעג



 ּצ
 וה יר ןוא סאָג יד קידנוַײװנָא ,סערדא רעַײא יינעג 'ןלייטימ רימ טלָאז ריא ,טנַײרּפ
 .ןרעװ ןלאפראפ טינ ןלָאז ווירּב ענַײמ ןוא טסיזמוא ןבַײרש טינ לָאז ךיא

 ,טינ סייוו ךיא רָאנ ;ןּבַײרשנָא ,גנאלראפ רעַײא טול ,ךיא לעװ (1* םיוברעדעצ 'ה וצ
 טָאה ,טכוד רימ יו .ןעמיוברעדעצ ףא טכארבעגפוא יוזא ריא טַײז סָאװראפ ,טנַײרפ ןַײמ
 :טרעקראפ ;"ןדִיי עטוג , יד טמירעג טינ ןוא "לוש-רעניבאר, יד לעִיצעּפס טלדיזעג טינ רע
 ןריפ סָאװ ,ןעמעלא ראפ ןפָא קידנעטש זיא "ץילמה, רעד ןוא ,טינ יז טעוװענאש רע
 יו ןענַײז ןעגנוטַײצ עקירעביא עלא ןעוװ טַײצ רעב ;;עזרעד ןיא ,סעקאּווצ יד טימ ףמאק א
 ףא קלָאּפ רעזדנוא ןריפראפ סָאװ ,יד ןגעװ טינ סּפיּפ ןייק עליפא ןעוט ןוא טמוטשראפ
 -ָאװ ןגעק רעטרעװ עבראה "ץילמה, ןיא לָאמא ךיז ןפערט סע ביוא ןוא .געוו ןקידניז א
 ראפרעד םיא רימָאל ,גנורעלקפוא ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ זיא טינ ערעּס
 ןענַײז יז זא ,ןעז' סנטַײװרעדנופ לָאז רע ,טָאג א ןעד רע זיא סָאװ -- ןקידלושאב טינ
 -לושאב םעד יא --ןרעדעי טרָא ךָאד טיג רע ?ןָאטעג טינ זייב ןייק ןבָאה ןוא קידלושמוא
 ;ןעמיוברעדעצ ףא טכארבעגפוא טסיזמוא ָאולא טַײז ריא .רעקידייטראפ םעד יא רעקיד
 לוש-רעניבאר יד ןוא לאלכיב עלָאקסאה יד טריקיטירק טינ רע טָאה גנוניימ ןַײמ טול
 ןגעק לקיטרא ןא טקורדעגּפָא טַאה רע סָאװ ,ןדירפוצמוא ריא טַײז רעמָאט ןוא .טארפיב
 .טכערעגמוא טַײז ריא ;ןגָאז ךַײא ךיא לעװ ,(1/ סיסעּפ (ייו ןוא ךָא זא) רעניבא;ר םעד
 יד ןוא ,לוש-רעניבאר עצנאג יד ןקידלושאב :טינ טסייה ,ןסיסעפ ןריקסאמעד ,סנטשרע
 ,דייר ערעַײא טול ,ןוא .דניז סעסיסעּפ ןגעק רָאנ ,לאלק ןגעק טינ טליצעג זיא גנוקידלושאב
 ןַײז ןריטעמָארּפמָאק וצ טינ יידכיב ,ןפָארטש ןוא דניז סנצימע ןקעדפוא טינ ןעמ רָאט
 -אנּפָא יד טכערעג ךָאד ןענַײז ,יוזא ּביױא .וװ .א .א סעגעלָאק עקידלושמוא ענַײז ןוא טָאטש
 ןרעטסעל ,ןקיליײה, ןייא ןגעק רעטרעוו עבראה קידנבַײרש זא ,ןעמעראיל ייז ןעוו ,רעה
 זיא -- סיסעּפ ,טנַײרפ ןַײמ ,טכערעג טינ טַײז ריא !קלָאפ עשיייי עצנאג סָאד טימרעד רימ
 סעמע םעד ןסיוא טַײז ריא ביוא ןוא ,ךאז רעדנא ןא-- לוש-רעניבאר יד ןוא ,ךאז ןייא
 ןוא םיטש רעַײא ןבייהפוא ןיילא ריא טפראד ,(קידנעטש ךַאד ךַײא ךַיא ןעק ןןכלעזא ראפ)
 -פֹוא םיא םורא טפראד סעגעלָאק עטפאהנסיוועג ערעַײא ןוא ריא .דניז ןַײז ןסיסעּפ ןזַײװנָא
 זא ,טרעהעג רעבָא בָאה ךיא .זייב סָאד ןטָארסױא ןוא ,ווענאג א ףא יו ,למוט א ןבייה
 לָאמא ךיז טָאה רע לַײװ ראפרעד רָאנ ,דלוש סעסיסעּפ טקעדראפ ריא ,שרעדנא טלדנאה ריא
 ןףטכערעג א יװ םיא ןלעטשסיורא סיוכרוד טליו ריא .לוש-רעניבאר ןיא טנרעלעג
 ,לוש-רעניבאר ןיא טציז ךיז טנרעל סָאװ ,.ד ןאמנגנוי ןטקידיילאּב םעד טרעהעג בָאה ךיא
 ,רעשילוק רעניבאר רעד ,םעדייא ןַײז ןוא (17 רענרעל יה רעטנרעלעג רעד זא ,ךיז ןגָאלקאב
 טָאה רעכלעוו ,ןסיסעּפ ןקידייטראפ ,ןיילא ךיז ןגעק ןעלדנאה שלאפ לָאז רע ,םיא ןטיונ
 -ּנעזָאר ,םענַײז טנַײרפ םעד ןענעקײלּפָא לָאז רע ןוא ,טַײקיטכערטרעדינ א ןָאטעג םיא ןגעק
 טעב ךיא .רעניבאר םעד ןגעק טפמעקעג ןוא ןעמונעגנָא םיא ראפ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעמולב
 ןלאפנַײרא לָאז רע טינ טזָאלרעד ,.ד ןאמנגנוי םעד ףליה וצ טמוק ,טנַײרּפ רערעַײט ,ךַײא
 ריא טדַײל םיא בילוצ ,סעמע ןופ ןאמ רעד ךָאד טַײז ריא .טנַײפ ענַײז ןופ טנעה יד ןיא
 טלָאװ ,געוו ןטכערעג םענופ ןעװערעקּפָא ?סיבא טלָאװעג טלָאװ ריא ביוא ןוא ,קידנעטש
 ףא ןעמונראפ לוטש-רעניבאר םעד טלָאװ ריא ןוא ,טלעו רע ד ףא טוג טבעלעג ךַײא ךיז
 יונעג ריא טלָאז ,טמעטַא ריא רעכלעוו טימ ,טַײקיטכערעג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .קידנעטש
 זֹומ ךיא .טנעה סרעקירדאב םעד ןופ ןטקירדאב םעד ןעװעטַאר ןוא ךאז יד  ןשרָאפסיוא
 ,ןסיסעפ טקידייטראפ "ץילמה, ןיא טָאה סָאװ ,דלעפנזָאר .א לגנִיי רעד זא ,ןגָאז ךָאנ ךַײא
 -רעד ןפָא ,ןזָאלראפ ייז ףא ךיז ןעק עמ סָאװ ,ןשטנעמ ליפ ראפ גנוניוװ ןיא רימ אב טָאה
 ןסיוטשעג םיא טַאה סיסעּפ רָאנ זא ןוא ,ךאז רעצנאג רעד ןופ טשינרַאג סייוו רע זא ,טרעלק
 ,.ד ןאמנגנוי םעד ןוא ןבױל גנוטַײצ רעד ןיא םיא ,ןבַײרשנָא לָאז רע ,טכערמוא ןא ףא
 טעב ךיא :טקעמראפ) .יורטוצמוא םיא ןגעק ןקעוורעד ,ןעלדיז ,טכערעג םוקלופ זיא רֶעכלעוו
 יד ןוא ןענַאמרעד טינ ןעמָאנ ןַײמ ךאז רעזייב רעד טָא ןיא טלָאז ריא ,טנַײרפ ןַײמ ,ךַײא
 סָאװ ,טנַײרפ רעַײא קידנעטש ףא בַײלבראפ ךיא .(ןבעגרעביא טינ ןעמָאנ ןַײמ ןיא רעטרעוו
 .א י"ש ,ןצראה ןצנאג ןופ ךַײא טצעש ןוא טביל

 רעד ןנעװ סַײנ ןַײז טעװ סָאװ ,ץלא ךיוא ,ךיז ןגעוו ,טנַײרפ ןַײמ ,ןָא רימ טבַײרש
 ."הריפצה, טימ טַלהנגעלעגנָא

 ו



 טי 6

 / .בושטידרב ד"כרת רייא ד"כ ה"ב

 !דבכנה יריקי ידידי 'ה ךכרבי

 .ךיובד -עב תלחנה רשא ,דובכה לע יתחמש בר ללש אצומכו יתלבק רקיה ךבתכמ
 םיטעמ ךא הנה ,םיברה יריכמו יבהאמ לכמ יכ ,ידידי יל ןמאה .ךיררוצ יניע דגנל םימיענה
 חמש ךתחמשבו דבכא ךדובכבו רצ יל ןתרצב .םהמ דחַאכ ידידי התאו ,יבל רתסב םיבשוי
 !ינא םג יבל

 םכותבש ,םיתעה-יבתכמ תא גישהל יתלכי אל יכ ,ךירמאמ תא יתארק אל יחור תרומל
 וּב רשא *1668040 16760080מ, יתע-בתכמ תא םג גישהל יתלֹוכי אל רשאכ ,וספדנ
 השעא יכ ,חוטב ןוכנ ךבל יהי ,ךיתעמש אבה ךרמאמ לעו .יתודוא לע דחא רמאמ ספדנ
 ! האלנה ישפנ בישהל קר איה יתמגמו ,רימאטיזב היהא תועובשה גח ירחא יכ הוקא .ךצפח
 ןולמ הז-יא לא ינעידות ידידי חתא ץְפֹח םאו .טעמ יִל חורו םימיענב םידחא םימי תולבלו
 .יבהאמו יעדויממ קוחר 'יהי אלש ינוצר יכ ,רוסא םיחרוא

 דסח השעו םינברה שרדמ תיב תותלד לע דוקשל אבה ,ז"כומה םע ידידי אנ הביטיה
 םוקלו 'ה רהב תולעל וליפעיו םראוצ לעמ תורעבה לוע וקרפ יתרזעב רשא ,וירבח םעו ומע
 םהינפל דוע שי םיבר םילושכמו םהירצ ובר רשא ןעיו .םינברה שרדמ תיבב ,ושדק םוקמב
 םירומה ינפל הפל םהל היהת התא ,ןדסח יפנכ םהילע שורפת יכ ,ןשקבצ ןכל ,ןרדב
 ץילמל םהל היהת התא ,הבוטל ומילע םהיניע ומישיו םתוא וברקי יכ ,םירבעהו םירצונה
 ןבוטבו םהילא וינפ ראי יכ ,יקסמינאלס 'ה םכחו ונדידי בל לע רבדתו הרצ תעב עישימלו
 .וז יתשקב אלמת יכ חטכש ףּודֵנפ

 ,א ייש חצנל ךריקומ ךּבהאו ךדידי

 רעבאלטטאנ 'ה וניבהאמל בותכת רשאכ -- .םולשב ךתוא תכרבמ הרקיה יּתְׁש
 ,ימשב טג ױחּפו גת

 יז הע? או

 .וועשטידרעב ,ריא 24 ה"ב

 !טנַײרפ רעטצעשעג ,רערעַײט ןַײמ ,ןשטנעב ךַײא לָאז טָאג

 םעד רעביא טיירפעג ףיט ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןעמוקאב ךיא בָאה ווירב ןרעַײט רעַײא
 -רעװ עביל ערעַײא ראפ טאהעג ןגיוא יד ןיא טנַײּפ ערעַײא ראפ טָאה ריא סָאװ ,דעװָאק
 רימ עקיצניװ רָאנ ןענַײז עטנאקאב ליפ ענַײמ עלא ןופ זא ,טנַײרפ ןילמ ,רימ טביולג .ועט
 ,דיײל רעַײא ךַײא טימ לייט ךיא .ריא טַײז ייז ןופ רענייא ןוא ,ןצראה ןיא ןקאבעגנייא ףיט
 : !דיירפ רעיא ןוא דעװַאק רעַײא

 טנעקעג טינ בָאה ךיא לַײװ ,טנעיײלעג טינ ,רעדייל ,ךיא בָאה ןעלקיטרא ערעַײא
 . ןעמוקאב טנעקעג טינ ךיא בָאה ךיוא ,טקורדעגּפָא ןעוועג ןענַײז יז ּוװ ,ןעגנוטליצ יד ןגירק
 ךעַײש זיא סָאװ .רימ ןגעוו לקיטרא ןא ןעוועג זיא סע ּוװ ,*16468084/ 1626ת0860. םעד
 ,ףָאה ךיִא .עשָאקאב רעַײא ןריפסיוא לעװ ךיא זא ,רעכיז טַײז ,לקיטרא ןקידנעמוק רעַײא
 ןא ןבעג וצ ןסיוא רָאנ םעד טימ ןיב ךיא .רימָאטישז ןיא ןַײז ךיא לעװ סעּוװש ךָאנ זא
 -נירג סָאװטע רימ טעװ ,געט עכעלטע ןעגנערבראפ םענעגנָא ןוא טימעג רעש ןַײמ ורּפָא
 ךיא לעטָאה ןכלעוו ןיא ,ןלייטימ רימ ריא טעװ ,עכינ ךַײא זיא סע ביוא ןוא .ןרעװ רעג
 ,טנַײרֿפ ןוא עטנאקאב ענַײמ ןופ טַײװ טינ ןַײז לָאז סע ,ליוו ךיא ,ןרָאפראפ לָאז

 ןעמוקוצנָא טרָאפ רע ;ווירב ןַײמ ןופ רעבעגרעביא םעד קיפליהאב ,טנַײרפ ןַײמ ,טַײז
 ףליה ןַײמ טימ ןבָאה סָאװ ,סעגעלָאק ענַײז ןוא םיא טימ דָאנעג טוט .לוש-רעניבאר ןיא
 טרָא םוצ ,גראב סטָאג וצ ןבערטש ןוא טַײקנסיװמוא ןופ ךָאי םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא
 ךָאנ ןענעגעגאב ןוא טנַײפ ליפ ןבָאה יז לַײװ ןוא .לוש-רעניּבאר ןיא ,טַײקילײה ןַײז ןופ
 -גילפ יד ײז ףא טײרּפשראפ :;ךַײא ךיא טעב רעבירעד ,געװ רעײז ףא ןעגנורעטש ליפ
 ,רערעל עשידיי א עכעלטסירק יד טרָאװ טוג א ײז ראפ טגָאז ,דָאנעג רעַײא ןופ ןעל
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 טדער ,טַײצ רערעווש א ןיא סיוא ייז טפלעה ;םאזקרעמפוא :ייז וצ ןטלאהראפ .ךיז ןלָאז ענעי
 -טנַײרפ ןַײז ייז וצ טלָאז רע ,יקסמינָאלס 'ה ןטנרעלעג םעד ,טנַײרפ רעזדנוא טימ ךרוד ךיז

 ךיא סָאװ ,סָאד ןריפסיוא טעװ ריא זא ,טַײקסטוג סיורג רעַײא ןיא רעכיז ןיב ךיא ;ךעל
 .ךַײא טעב

 .אייש ,קידנעטש ףא קיטכירפוא ךַײא טצעש ןוא טביל סָאװ ,טנַײרּפ רעַײא

 -טָאג 'ה טנַײרפ רעזדנוא ןבַײרש טעװ ריא זא -- .ןסירעג ְךַײא טזָאל יורפ עביל ןַײמ
 .ןעמָאנ ןַײמ ןיא םיא טסירעג ,רעבָאל

 ןאט
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 !יבבל רתסב בשוי יריקי ידידי 'ה ךכרבי

 ,תאזב קד אל ינתחמש ,הז ךבתכמב ידידי ינתחמש דאמ .יתלבק אנבודמ רקיה ךבתכמ
 ,תעדל יתחכונ רֶׁשֲא ,ינתחמש דאמ רתי הברה לבא ,סלעטסָאּפ רשה לֹא בוטל ינתרכזה רשא
 ךיבהאמ תא בוהאל לכות התאו .הבר םוהת ךדסחו לא יררהכ ךבוט ,דאמ הנמאנ ךתבהא יּכ
 רשא םויה ךורב !ךומכ רקי בהא יל שיש ,ינרשא .שפנו בל לכב ךריקומ תא ריקוהלו

 !ךורב היהי אוהה םויה .הבהא תירב זא ונתרכו וב ךיתרכה .
 תולבל יתרמא ,רימאטיזב יתויהב ךיתאצמ אל רשא ,ישפנ הבהאש ידידי דאמ יל רצ

 ,הלאה םימיב יברקב ובר רשא  ,יגוגיו יחיש ךינפל ךופשלו םימיענב םידחא םימי המש
 יתשקב רשא ישפנ הבהאש תא לבא ,ינופצ לע ודחי ךתֹא ץעיתהלו יתורצ ךל דיגהל יתרמא
 ,ןיײלגה לע יחור תוגה לכ תא איצוהל יטע די הרצק םנמא םא ,ידידי התעו !יתאצמ אל
 בלל בל ונומכ םיחא םישנאב רשא ןעי ,יגיגה ןיבת םיטעמה ירבדמ םג יכ ,הוקא תאז-לכב
 זא ,ארקא !יובאו יוא ךא םא .םירבדו רמוצ ילב ,תושגרה הוחת שפנל שפנו רמוא עיבי
 .יבואכמ לכ תא עדתו ארוקה לוקמ ךיפיעש ועוני

 הנה דע .תושעל המ עדא אלו יתיבל יכנא םג השעא יכ םויה עיגה !ידידי יובאו יוא
 יתחכשו ,יתעד טעמב ימע ינבל ליעוהל ,הלילו םמוי יתעגיו השודקה ונתפש תבהאב יתיגש
 תבוטל גואדל יתחכשו ימע ינב תבוטל שפנ תעיגיב יתעגי ,םינבל באו יכנא השא לעב יכ
 יתלהבנ ,יתיבל ףרט תתל הלודגה יתבוח תצ יעדוהב התעו ,םהירוסחמ ילע רשא ,םיכרה ינב
 אוה ירזע --?ירזע אבי ןיאמו ,ינימיב קיזחהל ררועתמ ןיא יתלמעש ילמע לכמ יכ ,יתוארב
 שֹוחי ימו גאדי ימ לבא ,תונוהכה תחא לא ינחפסת הבוטב רשא ,הבידנה הלשממה םעמ קר
 םנמא םא ,התדּבעל ינברקתש ל;כנא יואר יּכ ,הל חיכוהלו הלשממה ינפל תובוט ילע רבדל יל
 יתילכ רשא ,יפכ עיגי תאויינע תא הל חיכוי ימ ?רפסה יתבמ דחאב ידומל קוח יתילכ אל
 הנומאב יתכאלמ יתישע יּכ הל חיכוי ימ ?ימע ינבל שדק יתותע יתשדקהו ירוענ תונש רֶחּבמ
 ?ליא ןיא רֹּבגכ יתייה יכ דע ,תירבעה תורפס תכרעמ לע ימד יתכפשו ,ןמאנ ליח שיֹאֹּכ
 הער רצועמ יתע ילב עוגא ינממ הינפ ריתסת רתסה איה םג םא יכ ,הל דיגיו חיכוי ימ
 לא בוטל ינתרכזה רשֲא התא .יל ב|יןטיהל לכות ,ןמאנה ידידי התא ךא ,התא -- ?ןוגיו
 םימחר ונממ שקבלו הבחרב יתודא לע ומע רבדל םויה לכות הנה ,סלעטסָאפ דבכנה רשה
 רשא ,רבדה הפיו בוט יכ ,ול חיכוהל לכות ךבל תמכחבו םיצרמנה ךיפ ירבדב .ישפנ לע
 יתדבע דובעלו יתיבו ינא תויחל לכואש ידכב ,הדֿבע תרמשמ יל ןתיו הלמח ילע לומחי
 לע ימע ורבדב לבא ,הוע הבהאב ינלבק רשא ,הזה רשה ינפ תֹאא יתיאר ינא .השודקה
 םגו ,יבצמו ידמעמ תא ול ראתל יתלוכי אלו ,יבבל לכ תא ול דיגהל יתלוכי אל יתודוא
 םכחה ונדידיו ידידי התא ,ימצע תא ללהמכ יניעב היהַא יתלּבל ,יתלעפ המ ול דיגהל יתשוב
 הזה קלחה יכ .ינש קלח עבטה תודלות, ירפסמ ול דיגהל ולכות יקסמינאלס 'ה דבכנה
 ןכל ---.יתלעפ המ ,ךדגיו ויפ תא אנ לאש ,יקסמינאלס 'ה םכחה ינדידי יניעב ןח אצמ
 ,ינימיל דומעתו ידמע בטית לודגה ךבוטב יכ ,ןנחתא ךילאו תאוה תעב ארקא ידידי ךילא
 ותויהב יכ ,שידק 'ה ונדידי םע יתודא לע רבד .תושעל המ ינדמלתו ינחנת הבוטה ךתצעבו
 .יתודא לע ךמע רבדיש םירבד ול יתרסמ ד"בּב

 יננה ישפנ לכו יבל לכב יכ ,ןתא רשא לכמ ינעידוהו הרקיה ךתבושתב אנ ינדבכ
 ךבהאו ךדידּ

 .א .ייש חצנל ךדבכמו ךריקומ
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 .ןצראה ןיא ןקאבעגנַײא רימ זיא סָאװ ,טנַײרפ רערעַײט ןַײמ ,ןשטנעב ךַלא לָאז טָאג

 לראטש ךימ טָאה ,טנַײרפ ןַײמ ,ריא .ןעמוקאב ךיא בָאה ענבוד ןופ ווירב ןביל רעַײא
 וימ ןגעוו טָאה ריא סָאװ ,טימרעד זיולְב טינ טיירּפרעד ךימ ,ווירב רעַײא טימ טיירפרעד
 כָאװ ,טימרעד רעמ ךָאנ רָאנ ,(1* ןסלעטסָאּפ ןטמאאב ןכיוה םעד טרָאװ טוג א טגָאזעג
 ַא ןיא טייקסטוג רעַײא ,לרטעג רעיײז זיא עביל רעַײא זא ,טגַײצעגרעביא ךיז ּבָאה ךיא
 צעש ןוא ,טלָאה ךַײא ןבָאה סָאװ ,ענעי ןביל ןצראה ןצנאג ןופ טנעק ריא זא ןוא ,גערב א
 ריא יװ ,טנַײרפ ןרעַײט אזא גָאמראפ ךיא סָאװ ,ןעלקילג ןיב ךיא .ךַײא ןרע סָאװ ,ענעי
 סָאלשעג ןבָאה רימ ןוא טנאקאב ךַײא טימ ךיז בָאה ךיא ןעװ ,גָאט רעד זיא טשטנעבעג
 !ןַײז טשטנעבעג נָאט רענעי לָאז !טפאשטנַײרפ ןופ דנוב םעד

 יא ןפָארטעג טינ ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,טנַײרּפ רעטבילעג ןַײמ ,רעייז רעיודאב ךיא
 טרָאד ןעגנערבראפ וצ םענעגנָא טנכערעג בָאה ךיא .ןעוועג ןטרָאד ןיב ךיא ןעוו ,רימָאטישז
 ןיא ;טרעסערגראפ טציא ךיז טָאה סָאװ ,רעמוק ןַײמ ךַײא ראפ ןסיגסיוא ,געט עכעלטע
 יא עמיטניא ןגעװ ךַײא טימ ךיז ןטָאראב ןוא ןדייל ענַײמ ןלייצרעד ךַײא טלָאװעג בָאה
 !למ שטָאּכ ,טנַײרפ ןַײמ ,טציא ןוא טסיוװרעד טינ ןקיצראהביל ןַײמ בָאה ךיא רעבָא .םינָאי
 .טסעדנופ ךיא ףָאה ,ריּפאּפ ןפא ןעקנאדעג ענַײמ עלא ןבעגרעביא דנאטשמיא טינ זיא ןעּפ
 (ב םורָאװ ;טימעג ןַײמ ןייטשראפ ךיוא .ריא טעװ רעטרעװ עקיצניװ ענַײמ ןופ זא ,ןגעוו
 יראה סמענייא טדער ,רימ יװ יוזא ,ךיז ןשיװצ ןדנובראפ ךעלרעדירב ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ
 ווא ןגערפוא ךיז לָאז ץראה רעַײא ,רימ ןופ ץכערק ןייא גונעג .סנרעדנא םוצ רעטרעװ ןָא
 .ןדייל ענַײמ ןליפרעד טלָאז ריא

 ןָאט סעּפע זומ ךיא ךיוא ןעו ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא סע !טנַײרפ ןַײמ ,רימ וצ ייוו
 ןעװעג ךיא ןיב טציא זיב .ןעמענרעטנוא וצ סָאװ טינ סייוו ךיא ןוא ,דניזעגזיוה ןַײמ ראפ
 -יה טכאנ יװ גָאט געלפ ךיא .ךארּפש רעקיליײה רעזדנוא וצ עביל ןיא ןָאטראפ ןצנאגניא
 זא ,קידנסעגראפ ,רעדירבטימ ענַײמ שינעטנעק לסיב ןַײמ טימ ןפלעהוצטיוא יידעק ,ןעווער
 ןופ ןצונ םעד ןגעװו ןטכארט ןייא ןיא ןטלאהעג בָאה ךיא .רעדניק טימ ּבַײװ א בָאה ךיא
 יז ףראד ךיא סָאװ ,רעדניק עניילק ענַײמ ןגעוװ ןגרָאז וצ ןסעגראפ בָאה ןוא קלוזפ ןַײמ
 ןַײמ ןטלאהוצסיוא טכילפ עסיורג ןַײמ רָאלק רימ ראפ טייטש סע ןעװ ,טציא ןוא .ןגרָאזאב
 טרעלק עינאווערָאה ןוא ימ רעצנאג ןַײמ ךָאנ זא ,קידנעעז טרעטיצראפ ךיא רעװ ,דניזעגזיוה
 -טַײל רעד ןופ רָאנ ?ףליה ןַײמ ןעמוק ןעק ןענאוונופ ןוא .ףליה וצ רימ ןעמוק טינ רענייק
 רעבָא רעו .עלעטש זיא טינ ערעסָאװ א ןבעג קידַאנעג רימ לָאז סָאװ ,גנוריגער רעקילעז
 ,רימ ןגעוו טרָאװ טוג א גנוריגער רעד ראפ ןגָאז וצ ןָאט טכארט א ןוא ןליפטימ רימ טעװ
 טקידנעעג טינ בָאה ךִיא שטָאכ ,טעברא ריא וצ ןרעטנענרעד ךימ לָאז יז ,טרעװ ןיב ךיא זא
 -קעווא בָאה ךיא רעכלעוו ףא ,ימ ןַײמ ןוא טיונ ןַײמ ףא ןזַײװנָא ריא טעװ רעװ ?לוש ןייק
 -פוא ריא טעװ רעװ ?רעדירבטימ ענַײמ יײז קידנבעגּפָא ,ןרָאי עגנוי עטסעב ענַײמ טגיילעג
 .ןסָאגראפ ,טאדלָאס רעַײרט א יװ ,טעברא ןַײמ טריפעגסיוא ךעלרע בָאה ךיא זא ,ןרעלק
 ןָא ןבילבעג ןיב ךיא זיב ,רוטארעטי? רעשייירּבעה רעד ןופ דלעפ-טכאלש ןפא טולב ןַײמ
 טּפיזעג ריא ןרעקּפָא טעװ יז ךיוא ביוא זא ,ןגָאז ןוא ןרעלקפוא ריא טעװ רעװ ?סעכיוק
 ןַײמ ,ריא רָאנ ,ריא -- ?רעמוק ןוא קילגמוא ןופ קיטַײצירפ ןעמוקמוא .ךיא לעװ ,רימ ןופ
 ןטרעעג םעד טנַאמרעד רַימ ןגעוו ןטוג םוצ טָאה ריא .ןפלעהסיוא רימ טנעק ,טנַײרפ רעַײרט
 ןוא רימ ןגעו ךעלריפסיוא ןדיײר םיא טיִמ ריא טנָאק טציא ןוא ,ןסלעטסָאּפ ןטמאאב ןכיוה
 ןַײא טעװ טפאשנולק רעַײא ןוא רעטרעװ עקיסאּפ יד ןעניפעג טעװ ריא .רימ ןגעוו ןטעב
 רעביא ןעמעראברעד ךיז לָאז רע ,טכער זיא סע זא ,ןגַײצרעביא וצ םיא יוזא יװ ןגָאזרעטנוא
 ךיא ןוא ןוַײּפש ןענעק ךיז ןלָאז דניזעגזיוה ןַײמ ןוא ךיא ,עלעטש א ןבעג רימ ןוא רימ
 ,טלעטשענרָאפ םיא ךיז בָאה ךיא .טעּברא עקילײה ןַײמ ןָאט וצ טַײקכעלגעמ יד ןבָאה לָאז
 בָאה רימ ןגעװ ךערּפשעג םאב רעבָא ;ךעלטנַײרפ טסכעה ןעמונעגפוא ךימ טָאה רע ןוא
 ןלָאמסױא טנָאקעג טינ בָאה ךיא .ןצראה ןפא רימ אב סָאװ ,ץלא ןגָאז טנעקעג טינ ךיא
 ןיא סָאװ ,םיא ןלייצרעד וצ טמעשעג ךיוא ךיז בָאה ךיא ,עגאל ןוא דנאטשוצ ןַײמ םיא
 ןַײמ ,ריא .רעמיראב א ןופ קורדנַײא ןייק םיא ףא ןכאמ טינ לָאז ךיא ,ןָאטעגפוא בָאה
 םיא טנָאק ריא ,יקסמינַאלס 'ה רעטנרעלעג רעטרעעג רעד טנַײרפ רעזדנוא ןוא ,טנַײרפ
 :סיוא קראטש טאה לייט רעד לַײװ ,לייט ּרעטייװצ ,"עבטה תודלות, קרעװ ןַײמ ןגעוו ןגָאז
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 טעװ ,גערפ א םיא אב טוט ;יקסמינָאלס 'ה ןטנרעלעג םעד ,טנַײרפ רעזדנוא אב ןעמונעג
 ןַײמ ,ךַײא וצ טציא ךיא ףור רעבירעד -- ,ןָאטעגפוא בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז ךַײא רע
 ןַײז טלָאז ריא ,ןפלעה רימ ןוא סטוג ןָאט רימ טלָאז ריא ,ךַײא אב ךיז טעב ךיא ןוא ,טנַײרּפ
 רעזדנוא טימ רימ ןגעװ טדער .ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןענרעל ךימ ןוא רעזַײװגעװ ןַײמ
 . סָאװ ןבענעגרעביא םיא ךיא בָאה וועשטידרעב ןיא ןעוװעג זיא רע ןעיו ;שידאק 'ה טנַײרּפ
 .רימ ןגעװ ןגָאז ןצ ךַײא טָאה רע

 ןָא ךיז רעק סָאװ ,ץלא טימ רימ טלייט ןוא רעפטנע ןּביל רעַײא טימ ךימ טרעאב
 .טרע ןוא טצעש ,טביל סָאװ ,טנַײרפ רעַײא ןצראה ןצנאג ןופ ןיּב ךיא םערָאװ ,ךלײא וצ
 .א י"ש קיבײא ףא ךַײא

 תמ 8
 86ז0ץ0266ש 27 56ק01/6וװ06ז 4

 !ישפנכ יריקי ידידי
 ןינעה תודוא לע יל רמאת המו ינעידות המ עומשל ,ךבתכמ ?יתיכח םיניע ןוילכב

 םויה אנ בותכא יתרמאו קפאתהל דוע יתלוכי אל הנה ,שירחמ התא יכ יתוארבו ,עודיה
 ןיא םא ,הוקתו תלחות יל שי םא ,הזה ןינעה בצממ ינעידוהל רהמת יכ ,ךישקבאו ךילא
 .עדא ןעמל ,הרורבו המלש הבושת ינבישתו ,יתשקב אלמת יכ הוקא

 ,דאמ ךתוא ריקומ אוהו ץיווארוה י"מר ג"ה םע ךיתודוא לע יתרּבד םימעפ המכ הז
 ג"ה תרזעב יכ עדו ....דימת ןתרשל ןוכנ היהאו ינעידות בושטידרבב רבד ךל שי יֵלֹוא
 רפס יתב דוע שי יכ עדו ...בושטידרּבב תוכאלמ ילעבל רפסה תיב תויהל דיתע ל"נה
 -- --?םוי דלי המ עד? ימו ד"בב

 הרקיה ךתשא ךילא איבהל התא ןוכנ םא ,ךיתודוא לע םג ינעיִדוהו ךדסח אנ ינארה
 ,דומלג תבשל ףיסות :כ וא

 .א ייש שפנו בלב חצנל ךריקומו ךדידי יננה

 יז רע בי א|

 86ז0ץ0266 27 86016סחס6ז 4

 !טנַײרפ רעטבילעג קיצראה ןַײמ

 ןעגנולייטימ טימ ךַײא ןופ וירב א ףא טראוועג דלודעגמוא סיורג טימ בָאה ךיא
 טנעקעג טינ רעמ ךינ ךיא בָאה ,טגַײװש ריא יװ רעבָא יוזא ;ךאז רעסיוועג רעד ןגעוװ
 ,ןלייטימ רימ טלָאז ריא ,ךַײא ןטעב ןוא טנַײה ןגַיײרשוצנָא ןסָאלשאב בָאה ךיא ןוא ןטלאהניײא
 ךיא .ָאטינ רעדָא ,גנונעפָאה ןוא טכיזסיוא ןא ןאראפ רימ ראפ זיא סע יצ ,טלאה סע ּוװ
 רָאלק ןוא יונעג רימ טעװ ריא ןוא ךַײא טעּב ךיא סָאװ ,ןריפסיוא טעװ ריא זא ,ףָאהראפ
 .טלאה ךיא ּוװ ןסיוו לָאז ךיא ,ןרעפטנע

 טצעש רע {(1? ץיװָארוה י"מ יה טימ טדערעג ךַײא ןגעוו לָאמ עכעלטע ןיוש בָאה ךיא
 לע ךיא ןוא טימ רימ טלייט ,וועשטידרעב ןיא ןָאט וצ סָאװ טָאה ריא ביוא .רעייז ךַײא
 ןאמ ןכַײר םענעי ןופ ףליה רעד טימ זא ,ןסיוװ טַײז ...ןעניד וצ ְךַײא טיירג קידנעטש ןַײז
 וועשטידרעב ןיא זא ,ןסיוו טַײז ןוא .לוש-קרעווטנאה א ןענעפע וועשטידרעב ןיא ךיז טעװ
 -- ?ןְכאמ ךיז ןָאק סע סָאװ ,סייוו רעװ ןוא ,ןלוש ךָאנ ַאד ןענַײז

 ריא טנכער יצ ,ךיז ןגעוו ךיוא ןָא רימ טבַײרש ןוא דָאנעג רעַײא רימ טזַײװאב
 ,ןיילא רעטַײװ ףא ךיוא ןביײלבראפ טעװ ריא רעדָא ,יורפ ערעַײט רעַײא ךיז וצ ןעגנערּבּפָארא

 .א יש ןצראה ןצנאג ןופ ,קיבײא ףא רערעראפ ןוא טנַײרפ רעַײא

 תט 9

 !ישפנ הבהאש יריקי ידידי

 בישהל יתדובעב דאמ דורט יתייהש ינפמ ,ךבתכמ לע יריקי ךיתובישה אל הכ דע
 ןוכנ לא תעדל ידיב דוע התלע אלש ינפמ םגו {(68חהחעחטמ ע"מבש תולאשה לכ לע
 םויה !יריקי -- {הזה רוראה אוה עסונ יכ ידידי ךל דיגה ימ ...רוראה חיגשמה תעיסנ דיע
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 יא יי

 / תיחשמהמ .ב לש רפסה תיב ליצהל רשוכה תעש ונרפס-יתבו ונמע יבבוח לכלו ךל שי
 / םירבעה רפסה-יתב ליפשהל הער רתוי הבס לכ ןיא יכ ,ךתעד תווחל ישפח לכות .עודיה
 / ןמרב הלאה םירבדה ריתסתש ןבומ אליממ ,רמומ ךרבא חיגשמכ םידוהיהמ םע ןומהה יניעב

 -- ףתיבב םויה ןיא ץיווארוה 'ה -- .הצילמו 4
4 

 /  םנחלו .יתודא לע ץאראב 'הל תבתכו ינוצר תישע רשא ,יבוהא ךדוא יבל תוריקמ
 הרזומ אל היסור תפש ,תישאר .חיגשמ לע תולטומה תוּבוחה תואלמל לכוא םא ילע תגאד
 / ןושלב ךל בותכל יתיסנ התע יכ ,וכרדל ץא ז"כומה היה אל ּולֹו ,המדת רשאכ ךכ לֹכ יל
 .יל ץוחנה רבדה תא דומלל יל םדא תניבו שיאמ יכנא רעב אל אלה תינשהו ,היסור

 דיגהל לכות ,יתודוא לע בותכל המ ךמצעמ ןיבת תורכזנה תולאשה לע ךתבושתב !
 / םג יתאצוהו ,םידוהיה ירפוס רקבל שפנ ףרחב יתאצי רשא יכנא ןושאר יכ ,יתלעפ המ
 בורקב) םעה ייחמ םירופס בותכא םגו םדא שפנ לכל םיֹושה ן?עבטה| םיבוטה ידומלמ םירפס
 ןיאו דאמ יל ער ילמע לכמ יכ רפסל םג לכותו (בטיה ודמל ירפסמ ינשה קלחה רואל אצי
 יֵנבֹל דאמ דאמב וליעוהש עבטה תודלותמ םיליעומ םירפס י"ת שי דועו ,יזועמב קיזחמ
 | יִלַב יבתכמ תעכ יתבתכ יכ ידידי יל חלס -- .הלאכו הלאכו ינימיב ךמות ןיא לבא ,?ארשי
 .תוכיראב ךל בותכל דוע יננה ינאו וכרדל ץא דבכנה ז"כומה יכ ץרמנ רוצקבו םירדס

 ,א יש חאכ ךתוא בהואה ךדידי

 .יחת הדובכה ךתיערל יז טםשבו ימשב שיּפ

 60 ןזרעביא)

 !טנַײרפ רעטבילעג-קיצראה ,רערעַײט ןַײמ

 ךיא לַײװ ,ווירב רעַײא ףא טרעפטנעעג טינ טציא זיב ,רערעַײט ןַײמ ,ךַײא ּבָאה ךיא
 טגײלעגרָאפ ןענַײז סָאװ ,סעגארפ עלא ףא ןרעפטנע ןטימ ןעמונראפ קראטש ןעוועג ןיב
 -עגנַײא טינ ךָאנ רימ ךיז טָאה סע לַײװ ךיוא ,(21 "ןינאילוועיק , גנוטַײצ רעד ןיא ןרָאװעג
 ,(22 ...לעטירטָאמס ןטכולפראפ םעד ןופ עזַײר רעד ןגעװ יונעג ךיז ןסיוורעד וצ ןבעג
 טציא !רערעַײט ןַײמ ,קעװא טרָאפ ,רעטכולפראפ רעד ,רע זא ,טגָאזעג ךַײא טָאה רעװ
 -נגעלעג עקיטסניג א ןלוש ערעזדנוא ןוא קלָאפ רעזדנוא ןופ רעבָאהביל עלא ןוא ריא טָאה
 -סיורא ַײרפ טנָאק ריא .רעבראדראפ ןטסּוװאב םעד ןופ לוש רע--ב יד ןעוועטאר וצ טַײה
 ןלוש עשידִיי יד ןקירעדינרעד וצ לטימ רעגרע ןייק ָאטינ זיא סצ יא ,גנוניימ רעַײא ןגָאז
 .ןאמנגנוי ןטפיוטעג א "לעטירטָאמס, א ראפ ןטלאה יו ,עסאמ רעשי-*י רעד ןופ ןגיוא יד ןיא
 ץיװָארוה 'ה -- .דײר עטלעטשראפ ,קנּוװ א טימ ןדייר טעװ ריא זא ,ךיז טייטשראפ סע
 ,םייהרעדניא טינ טנַײה זיא

 -סיוא טָאה ריא סָאװ ,ראפרעד ,רעטבילעג ןַײמ ,ןצראה ןצנאג ןופ ךַײא קנאד ךיא
 יצ ,ריא טגרָאז טסיזמוא .רימ ןגעוו (25 ןצאראב 'ה ןּבירשעגנָא ןוא גנאלראפ ןַײמ טריפעג
 יד זיא ,סנטשרע ."לעטירטָאמס, א ףא ןגיל סָאװ ,ןטכילפ יד ןליפסיוא ןענעק לעװ ךיא
 ןַײמ ןופ רעבעגרעביא רעד בוא ןוא ,טניימ ריא יװ ,דמערפ יוזא טינ רימ ךארּפש עשיסור
 ןבַײרשנָא טווּורּפעג ךיז ךיא טלָאװ ,ןַײרא גע ןיא טלַײאעג יוזא טינ ךיז טלָאװ ווירב
 ךיא ןוא דנאטשראפ ןכעלשטנעמ א ןָא טינ ךָאד ךיא ןיב ,סנטייווצ ןוא .שיסור ףא ךַײא
 סעגארפ יד ףא רעפטנע רעַײא ןיא .ףראדאב ךיא סָאװ ,סָאד ךיז ןענרעלוצסיוא קיייפ .ןיב
 בָאה ךיא סָאװ ,ןזַײװנָא טנעק ריא .רימ ןגעוו ןבַײרש וצ סָאװ ,ןייטשראפ ןיילא ריא טעװ
 -ירק וצ ןטָארטעגסױרא ,ךיז ןגעוו קידנטכארט טינ ,רעטשרע רעד ןיב ךיא זא ,ןָאטעגפוא
 סָאװ ,רעכיבנרעל עכעלצינ ןּבעגעגסיױרא בָאה ךיא זא ךיוא ,רעלעטשטפירש עשידִיי ןריקיט
 -ניא) ןבעל-סקלָאפ ןופ ןעגנולייצרעד יא בַײרש ךיא זא ,ןעמונעפסיוא ןעמעלא אב ןבָאה
 ילברעד טנָאק ריא ןוא ,(24 ("בטיה ודמל, ךוּב ןַײמ ןופ לייט רעטייווצ רעד סיורא טעװ ןכיג
 רימ טמוק רענייק ןוא ,עטכעלש א רעייֵי עגאל ןַײמ זיא ימ רעצנאג ןַײמ ךָאנ זא ,ןגָאז
 רעיײז ,טפאשנסיורוטאנ ןגעװ רעכיב עכעלצונ ָאד ןענַײז רימ אֹּב זא ךיוא ,ףליה וצ טינ
 ,טקידלושטנא -- .װ .א .א .וװ .א .א ,טינ ךימ טציטש רענייק רעבָא ,ןדיי ראפ עכעלצונ
 ,ץרוק רעייז גנונעדרַא ןָא ווירב ןַײמ ןבירשעגנָא לָאמ סקיטנַײה בָאה ךיא סָאװ ,טנַײרפ ןַײמ
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 ךָאנ ךַײא לעװ ךיא ;ןַײרא געװ ןיא רעײז טלַײא רעבעגרעביא רעטרעעג רעד םערָאװ
 .יֹונעג ןבַײרשנָא

 .א ייש - + רעדורב א יװ ביל ְךַײא טָאה סָאװ ,טנַײרפ רעַײא

 .ןּבעל לָאז ,יורפ רעטצעשעג רעַײא בַײװ ןַײמ ןוא רימ ןופ סורעג א

0 5, 

 .1864 רעבמעצעד 15 בושטידרב ה"ב

 !דבכנה ידידי

 יכנא יכ ,ידידי עד .םדוקה יבתכמב ךיתהטבהש ומכ ,ידידי תינש ךילא בתוכ יננה
 ואצמי ירבד יכ הוקאו "ןינאלּביק, ע"מב תוספדנה תולאשה לע יתבושת תא םויה יתחלש
 םותסל הלחתב יתצמאתהו ,תרוקבו טּפשמ חורב םירמאנ םהש ינפמ םהיארוק לכ יניעב ןח
 יתבושת ירבד יכ ,יל רמוא יבל רשאמו .ןהילאמ תולאשה כ"חא וצרותי הזבו תולאשה רוקמ
 קיתעהל והשקבת ץאראב 'הל ךבתכמבש ,דאמ ךשקבא ןכ לע ,םקיתעהל ץאראב 'הל ֹורסמי
 ,הנומ אבו יוארכ םתוא

 לע יל בישהל ,ץרא ךרדו דובכ גהנמ יב גהנ אל רשא ,ץאראב 'ה תא חיכות חיכוה

 םגפ אל ,יל בישמ היה םאש יִל המודמכ .ךרעב תועובש הששכ הז ול יתחלש רשא ,בתכמ

 ילוד גמ םיבתכמב יתדבכתנ תאז-לכב ,יכנא ןטק םנמא םא ןה ,ודובכב הזב הלילח

 אל יכ ,'ה ידע ינאו ,יתא ןוכנ אל וחור ןפ יכנא גאוד .ץראל ץוחבו ונצראב לארשי

 .יתודא לע וילא ךבתכמ לע ךל בישה המ ,התא אנ ינעידוה .יבל לכב והדבכא דבכו ול יתאטח

 ,ףסכה לצב םיסוחה םירישעה לע לֹודג ףצק ףצוק יכנא זא רׁשֲא ,יל שי םיעודי םיתע
 ךילשתו הפרש-רהכ בהלתת ישפנ ןה ,רישע םשב ינפל ריכזהל אל יכ סה םהה םיתעבו
 םויה םתוא אונשל תעו ;ארקא דושו סמח ,קעזא רבדא ידמו ,המח שא תובהל םע םיצוקש
 רחמ יכ הוקא .ךיתודוא לע ...רישעה םע דוע יתרבד אל םא ,יריקי אלפתת לא ןכל ,יל
 השעא זאו תונלבסה חור םע תישירח-הגּות הב לשמת המחה שא ירחאו ,הּפעזמ ישפנ קותשת
 ךילא ילוא ...חיגשמה רבדב ןוכנ לא תעדל דוע לכוא אל יכ ,ךל דיגא םעפה דוע -- .ךנוצר

 ,העודיה הדבעה תרמשמ גישהל חילצתו 'ה ןתי םֹא -- ?והנמ ץמש ךנזא חקתו בנוגי המ-רבד 5
 ,םויזאנמיגהב ךתנוהכ תא ול ליחנהל ןאמרעזייק 'ה ונדידיל ךתחטבה תואלמל חכשת לא זא
 .וילא ךתחטבה ךריכזהל ומותל יתוא שקב רשא ,ןאמרעזייק 'ה םשב ךל רמוא ינא הזה רבדהו

 עדו .ןיֵא םא ,תועודיה תולאשה לע ךתבושת תחלש םאה ,ידמחמ ידידי אנ ינעידוה
 אנ ורמאי .לעופב לבא ,םיירבעה רפסה יתב ד"ע יתמחלנ םיתפש רבדב קר אֹל יִכ ,םנמא
 ,'ה ימש תחתמ םדימשהל רפסה-יתב יביוא וצפח תעב ,יתלעפ המ יריכמ לכו םירומה לכ ךל
 אל ל"תו .יתישע תושעל יתלכיב היהש המ לכו .זגור ילע יתאבהו יתטקש אֹלֹו יתחנ אל
 | ...יתעגי קירל

 דֶסח להיקי אנ השע .תאֹז יתלאש אלמת יכ הוקאו ,ךתאמ לאוש יכנא תחא הלאש
 םויזאנמגהמ ףסכ דעס ול ןתוי יכ ,ונעמל לדתשהו יקסנאלאפ 'ה ינעה ךדימלת םע םיהלא
 תדמ יפל הזכ דעסל יואר ונניא ילֹוא םאו ,בערב תומי אלו ודומל קוח םילשהל לכו ןעמל
 תחפשמ תא תעדי ידידי התא ,ןידה תרושמ םינפל ודמע סנכת םיברה ךימחרב הנה ,ןידה
 הדרי ותחפשמ התעו ,םיגונעתב לדוג הז ךדימלתו םשל תעדונו הרישע התיה יכ ,יקסנאלַאּפ
 ךרסומּב רשוי ילגעמב והכירדהו םיוצר םניא וישעמ ילוא םֵא והכחיכוה !ול רמ אוהו םיַאלּפ
 -- !אוה ללמוא יכ עשויו והעישוה .ונממ ענמת לא ,ידידי ךדסחו

 יקסמינאלס 'ה רשיהו םכחה ונדידיל םולש רומאו 'יחת הדובכה ךתיער תא ימשב ךרב

 : .ויחי-םהילע 'ה ,םימיענה ב"ב לכלו יײנ

 .א י"ש ךתבושתל הפצמה ןמאנה ךבהאו ךדידי



 ןיזרעבי א|

 ,1954 רעבמעצעד 15 ,וועשטידרעב

 !טנַײרּפ רעטצעשעג ןַײמ

 .ָאפ ןיא טגָאזעגוצ ךַײא סע ּבָאה ךיא יװ ,טנַײרפ ןַײמ , ,לָאמאכָאנ ךַײא בַײרש ךיא
 כָאװ ,סעגארפ יד ףא רעפטנע ןַײמ טקישעגּפָא ךיא בָאה טנַײה זא ,ןסיװ טַײז .ווירב ןקיר
 -ּכערעג ןופ טטַײג ןטימ ןעגנוחדעגכרוד ןענַײז ייז םערָאװ ,רעזעל עלא ןרעװ ןלעפעג ןלעװ ועטרעװ ענַײמ זא ,ףָאה ךיא ןוא ,(:?"ןינאילוועקע גנוטַײצ רעד ןיא טקורדענּפָא ןענַײז
 .עגארפ-טנורג יד ןטכארטאב 'צ ץלא ןופ רעִירפ טימעג ךיז בָאה ךיא ;קיטירק ןוא טַײקיט
 סָאד לַײװ ןוא .סעגארפ ענלצנייא יד טרעפטנעראפ ןיילא ךיז ךרוד ןרעו םעד ךרוד ןוא
 ,ןצאראב יה ןצעזרעביא וצ ףא ןרעװ ןבענעגרעביא טעװ רעפטנע ןַײמ זַא ,רימ טגָאז ץראה
 זיא קירעהעג יװ ןצעזרעביא לָאז רע ,ווירב רעַײא ןיא םיא ןטעב וצ ךַײא ךיא טעב
 .ךעלטקניפ ןוא

 .אטש ןוא טַײקידנעטשנָא טיהעגּפָא טינ רימ ןגעק טָאה רע זא ,ןצאראב 'ה ןַא טזַײװ
 טקישעג םיִא בָאה ךיא ןכלעוו ,וירב ןַײמ ףא טרעפטנעעג טינ רימ טָאה רע סָאװ טימרעד
 -רעד רע טלָאװ ,טרעפטנעעג רימ טלָאװ רע ןעוו זא ;טכוד רימ .קירוצ סקעז ןכָאװ א טימ

 ןבָאה ןגעווטסעדנופ ,שטנעמ רעניילק א עקאט ןיב ךיא ;דעװַָאק ןַײז טקירעדינרעד טינ טימ

 ןיא יא ,ָאד יא קלָאפ רעזדנוא ןופ טַײל עטסערג יד טרעאב ווירב ערעייז טימ ךימ

 ,עייגיונ רימ זיא סָאװ ;ןסױטשעגנָא רימ ףא רע זיא רעמָאס ,טקִיורמּואב ןיּב ךיא .דגאלסיוא

 ןצראה ןצנַאג ןופ םיא ץעש ךיא ןוא טקידניזעג טינ םִיא ןגעק ּבָאה ךיא זא ,טעז טָאג זיא

 .רימ ןגעוו ווירב רעַײא ףא טרעפטנעעג ךַײא רע טָאה סָאװ ,טימ רימ טלייט

 עכַײר יד ןגעק ןרָאצ טימ לופ ןיב ךיא ןעו ,ןטַײצ עסיוועג רימ אב ךיז ןפערט סע
 ןיא - ןאמ ןכַײר א ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד טינ רימ ױאפ ןעמ רָאט טלמעד ןוא ,טַײל
 ענַײמ ןוא ,ןרָאצ ןקידוז ןוא גנוטכאראפ טימ ַײּפש ךיא ,ןאקלּוװ א יו ,טרעקאלפעצ רעוו
 ןופ גָאט אזא ךיֵא ּבָאה טנַײה .טסעטָארּפ ןופ ןעיירשעג ןיא ךיז ןעלדנאווראפ רעטרעוו
 / טדערעג טינ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,רערעַײט ןַײמ ,טינ ךיז טרעדנּוװ רעבירעד ,ייז ןגעק סאה
 סאה רעד טימעג ןַײמ ןיא ךיז טעװ ןגרָאמ זא ,ףָאה ךיא .ךַײא ןגעװ ...ןכַײר םעד טימ
 ןופ ליפעג א טימ רעמוק רעליטש א ןעמוק טעװ ןרָאצ ןקידרעירפ םעד ךאנ ,ןליטשנַײא
 ןָאק ךיא זא ,רעביא רעזאכ ךיצ -- .גנאלראפ רעַײא ןליפסיוא ךיא לעװ ןאד ןוא ,גנודלוד
 םיא ןגעװ סעּפע ריא טָאה .(66 .. "לעטירטָאמס , םעד ןגעוו ןסיוורעד רָאלק טינ ךָאנ ךיז
 ָּפ 67 לעטש עסיוועג יד ןעמוקאב קילג טימ טעװ ריא ןוא ןפלעה טעװ טָאג ּביוא -- ?טרעהעג
 -רעזייק 'ה טנַײרפ רעזדנוא טגָאזעגוצ טָאה ריא סָאװ ןריפוצסיוא ןסעגראפ טינ ריא טלָאז
 ןיאבךַײא סע ּבַײרש ךיא ;עיזאנמיג ןיא לעטש רעַײא ןבעגרעביא םיא טעװ ריא זא ,ןאמ
 ,גָאצ רעַײא ךַײא ןענָאמרעד ןטעבעג ךימ טָאה סָאװ ,ןאמרעזייק 'ה ןופ ןעמָאנ

 רעפטנע רעַײא טקישענּפָא טָאה ריא יצ ,טנַײרפ .רעקיצראהּביל ןַײמ ,טימ רימ טלייט
 ךיא ּבָאה ןלוש עשידִיי יד ראפ זא ,ןסיװ טַײז ןוא .טינ יצ ,סעגארפ עטסּוװאב יד ףא
 סָאװ ,עלא ןוא רערעל ע,א ןלָאז .טאט טימ ךיוא רָאנ ,רעטרעװ טימ זיולב טינ ןטירטשעג
 טלָאװעג ןבָאה ןלוש יד ןופ טנַײפ יד ןעװ ,ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז ךַײא ,ךימ ןענעק
 ןוא סעכיוק ענַײמ עלא טימ טעבראעג ,טורעג טינ בָאה ךיא ;טלעװ רעד ןופ ןטָארסױא ייז
 וצ טָאג ,ןוא ןָאטעג ךיא בָאה ,טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלא .ןרָאצ ךיז ןגעק ןפורעגסיורא
 ,..טסיזמוא טינ ןעוועג זיא ימ ןַײמ ,ןעקנאד

 ,טוט .ןריפסיוא סָאד טעװ ריא זא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ןטעב סעּפע ךַײא לעװ ךיא
 לָאז עמ ,סיוא טקריװ ןוא יקסנָאלַאּפ 'ה רעליש ןמערָא רעַײא טימ דָאנעג ,רערעַײט ןַײמ
 ןופ ןבראטש טינ ןוא סרוק םעד ןקידנע ןענעק לָאז רע ,עיזאנמיג ןופ ףליה ןבעג םיא
 אזא ףא טכער ןיק טינ ,ץעזעג ןעגנערטש םעד טל ,ךעלגעמ ,טָאה רע ּביוא .רעגנוה
 םיא ֹוצ ךיז ןעיצאב טינ טַײקיצראהטוג רעסיורג רעַײא קילדעװ ךָאד רָיא טעװ ,ףליה-טלעג
 ןעועג לָאמא זיא יז זא ,עילימאפ סעקסנָאלַאּפ ,טנַײרפ ןַײמ ,ךָאד טנעק ריא ,לעמרָאפ
 טציא ןֹוא ,גָאטלױװ ןיא ןרָאװעג טעװעדָאהעגּפוא זיא דימלאט רעַײא ןוא טסּוװאּב ןןוא ךַײר
 ?וג טינ ךיז רע טריפ רעמָאט !רעטיב זיא םיא ןוא ןרָאװעג טמערָאראפ עילימאפ ןַײז זיא
 יא רע םערָאװ .םיא טפלטה .דאנענ םיא טימ טוט ,געװ וטכער םעד םיא טנרעל .ףוא



 {ז
 רימ ןופ סורעג א רעּביא טיג ךיוא ,ןבעל לָאז ,יורפ רעַײא רימ ןופ טסירעג !ךעלקילגמוא
 -עגזיױה ןביל ןַײז ןוא יקסמינָאלס 'ה ןכעלרע ןוא ןטנרעלעג םעד ,טנַײרפ רעזדנוא
 .ןּבעל לָאז ,דניז

 .א ייש ,רעפטנע רעַײא ףא טראוו סָאװ ,טנַײרפ רעקידנביל ךַײא רעַײא

 אפ 1

 711066311/4 הץזיע}!

 2 882888ס8 019 4200600 א סטע !וססחסהעמצ { סקעפעמצ 86 תקססה
 סתגאסנאט } 8600 2680א6טג21סחפטמואפ תעססאזפ, 1682 824 10 064088768-
 טונה חקעטעוועז 260184 12 סט ...שמ א 6024828810 20 סעצפ םסק 6016 6
 עזסזיק ס006ט:ע1ט םםאזיפ סחקס2.טהעג''621ט406 , 0246::02112 חס'3324 132ח02 םיפ 6168,
 חס 06 8800, 86 ת080126ז02 80 80880ת סהץנגמ/ םפ 060668484061/
 160608 א0/22 םעז 080602884: 28069 ץ7282601ע264, 2 םעו 382616/ ט10

 קץס08416 82 8800ט אחסזס קעסאצנסע'פ.
 ןססחסהעװצ ם. ץמטעתסזמ תסמה; 410 סע 001089 0282218 תהה עסט
 806, טזס 102ת680 0עץ26ז8 םיפ 600 סעההצפ, ג0זא 2 סהאפ ץנאס 0188428 סאזץ,
 30 םעז 124046 62ה2/022ק2ע16 600 01 0600 עאסאע 40042 6ץ72616 8 1168.
 /8עסאעדס אטא סרייץהה, תסנאסניפ סג1/ט וזץנאטס סץתסתפ 4100 4 6298

 חקומאהה' 42 /80408880 2864 םיס 1168.
 2סתװ 1682605 אה 1288 8280 חעזמע םהא'פ, 06 2422ץ/16098 0 תקצזיפ א00/
 38 זס א הסחסזטעמגהפ 8209 אטסתעאע 010408882, א010קט8 םעו 46 80 600-

 סדסאמוע סוגומש סט1 8?02822 טיפ ת0101011110/4 3'16111:1 . ---

 ןהקסט14216 אס קץזיפ. (21201784804 חצזע!

 םגוופ 8609 6.1 26082808עט'.

 .ךל רפסת רׂשא עודי קסע רכדב רימאטיזל האבה יקסנאלאפ עמאדַאמ איה ז"כומה

 יתשקב אלמת יכ הנופא אל .ךתלכי לכב הל רזע היהו תופי םינפ רבסב התוא לבק התאו

 .ילצא אוה תמא תאנק 'סה--יחת הדובכה ךתיערל ש"פ .ל"נה ךדידי

 28 | ,זרעביא}

 !טניײרפ רעביל

 ןייק םיא אב ןטעבעג טינ רעבָא ,ןציװָארַאה 'ה טסירגעג ןעמָאנ רעַײא ןופ בָאה ךיא
 שטָאכ .טנורג ןטסנרע ןא ףורעד טאהעג בָאה ךיא לַײװ ,סעיצאדנעמָאקער עכעלטפירש
 רעבָא סלאפנלא ,(5+ ...שמ םעד ןגעוו יונעג ןלייטימ טינ ןַײא לַײװרעד ,רעדיײל ,ןעק ךיא
 ריא ןעװו ,טציא סרעדנוזאב ,ןרעטש טינ וװעִיק ןייק עזַײר רעַײא ,גנוניימ ןַײמ טול ,טעװ
 ןריקייר "רעמָאט, ףא וא ,ךָאד טסײוװ ריא ןעגנילעג טעװ רעמָאט .ַײרפ טַײז
 ,ליפ ןסור יד

 טעװ רע סָאװ ,ץלא רימ ראפ ןָאט וצ טיירג זיא רע זא ,ךימ טרעכיזראפ (4 .ּב יה
 טקנאד ןגעווטסעדנופ ,טרעפטנעעג םיא ןיילא ןיוש בָאה ךיא שטָאכ .דנאטשמיא ןַײז רָאנ
 ,ןטרָאד ןופ ןסיוו וצ רימ טיג .וועלק ןיא ןַײז טעװ ריא ןעוו ,ןעמָאנ ןַײמ ןיא ּפָא םיא
 .ועיק ןייק געט עכעלטע ףא ןעמוק ןיילא לָאז ךיא קיטיינ ןַײז טעװ רעמָאט

 !טניירפ ןַײמ ,ףורעד טינ ךיז טגָאלקאב ,קינייװ יוזא לָאמסָאד ךַײא בַײרש ךיא ביוא
 טינ סָאד טלָאװ ריא סָאװ ,ןזַײרג ליפיוזא טימ ןעװעג דעּבַאכעמ ךַײא ךיא בָאה ראפרעד
 .ךוב ןקידנעבליפ א ןיא ןזַײװאב טנָאקעג

 !ךַײא געוו ןכעלקילג א .טנַײרפ ןַײמ ,טנוזעג טַײז
 .א ייש ןצנאגניא רערעַײא
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 יקסנָאלָאּפ םאדאמ זיא ווירב םעד ןופ ןרעבעגרעביא יד :(שיערבעה ףא טפירשוצ)
 עלטנַײרפ ףוא יז טמענ .רימָאטישז ןייק טַײהנגעלעגנָא רעסיועג רעד ָבילוצ טרָאפ סָאװ
 .ןריפסיוא טעװ ריא זא ,טינ לפייווצ ךיא .טַײקכעלגעמ רעדעי טימ קיפליהאב ריא טַײז ןוא
 *תמא תאנק, ךוב סָאד -- .ןבעל לָאז ,יורפ רעטצעשעג רעַײא טסירעג .ךַײא טעב ךיא סָאװ
 .רימ אֹּב ךיז טניפעג

 אּצ 2

 ,1867 ראורבעפ 6 בושטידרב

0 

 !יבהאמי יריקי
 ט 1

 תמלשהב דורט יתייה הכ דע ,ךבתכמ לע ךילא יתבושתב יתרחא רשא ,יב ךפא רחי לא
 תידוהי תפשב שדח ןאמאר יתישעו יתולחה הכו הכ דעו הברה תושדח וב יתפסוהש ,ןַאמָארה
 האירבה וקב אל יכנא תאזל ץוחו דחפ ונממ ודחפי םיברו ונממ ונהי םיבר רשא ,תרבודמה
 רהמ .הנמאנה ךתבהאכ יל חלסת יכ הוקא .אשמל יִלֹע היהַא יכ דע םמוי יבבלב ןוגי
 עיגי םא איצקאדערהמ בתכמה תא יל חלשתו איוקסאממ הבושת תלבק ילוא םא ינעידוחהו
 ,תיסוד ןושלב ןתקתעה ?ש טטַאלבלעטיטה תצ יל חלשת ןכו ,ידבל והארקא ןעמל ,ךדיל
 ,הלחתב תרמא רשאכ ,המדקה ןאמארהל תבתכ םא ינעידות םג

 יתחלש רשא ,יבתכמ לבק םא והלאשו רעבאלטטאג 'ה 'ונדידי םולשל ימשב שורד
 6 הרבכ רשא ,םירפוס תרבח רּבד לע ןאלפ יתארק ץילמהב -- .ינבישי אל עודמו -נכ הז וילא
 ,ןילגה לע םותחו בותכ ןַאלּפה תא ג"בא 'ה תשקבכו ךתשקּבכ ךל יתרסמו וב יכנא יתלמע
 ?םינמאנ םיבהא ושעי תאזכה ?ילמעו יעיגי לע וסוחת אלו ושירחת עודמו ,ךלצא תעכ חנומה
 םולשל ימשב שורדל ךממ השקבב -- .יניעב הזה רבדה אלפי דאמ דאמ יכ ,ךל דיגא תמאה
 םאבו ,סופדל יתוניכהש םירבדה תא ול חלשא בורקב יכ ול רמולו וואדאש 'ה ידידי
 .עדאו אנ ינעידות ,ותיבב ונניאש

 טו

 0 א יו א א

 .א י"ש ןתבושתל הפצמה שפנו בלב ךבהאו ךדידי

 .ןמולשל תשירוד הרקיה יתשאו ,הדובכה ךתיער םילשל ימשב שווד

 |.זרעביא|

 1861 ראורבעפ 6 ,וועשטידרעב

 !רעקיצראהביל ןוא רערעַײט ןַײמ

 ןַײמ טימ טקיטעּפשראפ בָאה ךיא סָאװ ראפרעד ,רימ ףא ןסױטשעגנָא טינ טַײז
 ,(61 ןאמָאר םעד ןקידנע ןטימ ןעמונראפ ןעװעג טציא זיב ןיב ךיא .ווירב רעַײא ףא רעפטנע
 םעַײנ א טקידנעראפ ןוא ןבױהעגנָא ךיא בָאה לַײװרעד ןוא ,סַײנ ליפ ןבעגעגוצ בָאה ךיא ּוװ
 ןשטנעמ ליפ ןוא ןגינעגראפ ןבָאה םיא ןופ ןלעװ ןשטנעמ ליפ סָאװ ,(62 שידִיי ףא ןאמָאר
 ,קירעיורט יוזא זיא ןצראה ןפא ןוא טנוזעג טינ ךיא ןיב םעדצוכ ןוא .ןרעוװ טרעטיצרעד ןלעװ
 טַײקיצראהביל רעטכע רעַײא טימ ריא זא ,ףָאה ךיא .טסאל וצ ןיילא ךיז רע ךיא זא
 ,עװקסָאמ ןופ רעפטנע ןא ןעמוקאב ריא טָאה יצ ,טימ רימ טלייט .ןקידלושטנא רימ טעװ
 םיא לָאז ךיא ,ןגירק םיא טעו ריא ןעוו ,ע;צקאדער דער ןופ ווירב םעד רימ טקיש ןוא
 גנוצעזרעביא רעשיסור רעַײא ןופ טאלב-ראש םעד רימ טקיש ךיוא .(:3 ןענעיילכרוד ןיילא
 טָאה ריא יװ ,עמָאדקאה א ןאמָאר םוצ ןבירשעגנַָא ריא טָאה יצ ,טימ רימ טלייט ןוא
 טגערפ ןוא רעּבָאלטָאג 'ה טנַײרפ רעזדנוא ןעמָאנ ןַײמ ןיא טסירעג .טנכערעג עליכטאכעל
 -ראפ ןוא ,טקישעג גנאל ןיוש םִיא בָאה ךיא סָאװ ,ווירּב ןַײמ ןעמוקאב רע טָאה יצ םיא
 -לעזעג א ןגעװ ןאלּפ םעד טנעיילעג ךיא בָאה "ץילמה, ןיא -- ?טינ רימ רע טרעפטנע סָאװ
 טַײצ א טימ ןיוש טעבראעג ךיא ּבָאה עגארפ רעד טָא ןגעװ ;רעלעטשטפירש ןופ טפאש
 -ירשעגנָא ןא ךיא בָאה -- ןטעבעג טָאה רעבָאלטַאג .ב .א יה ןוא ריא יװ טול -- ןוא .קירוצ
 - ,ךַײא אב רעטציא דיז טניפעג רע ,ךַײא ןבעגעגרעבײא ןאלּפ ןטעמסַאכעג ןוא םענעב



 4 ש

 ,ןשטנעמ ןעוט יוזא יצ ?טעברא ןוא ימ ןַײמ טינ טעוװעלאשז ןוא ריא טגַײװש עשז סָאװראפ
 טרעדנּוװ ךאז יד זא ,ןגָאז קיצראהנפָא ךַײא לעװ ךיא ?ביל קיטכירפוא ןצימע ןבָאה סָאװ
 -אש 'ה טנַײרפ ןַײמ ןסירג וצ ןעמָאנ ןַײמ ןיא ךַײא טעב ךיא -- .רעייז ןוא רעייז ךימ
 בָאה ךיא סָאװ ,ןכאז יד ןקישוצ ןכיגניא םיא לעװ ךיא זא ,םיא ןבעגרעביא ןוא (4 ווָאד
 ךיא ,ןסיוו וצ רימ סע טיג ,ןרָאפעגקעװא ּוװ ץעגרע זיא רע בוא .ןקורד םוצ טיר
 .ןסיוו לָאז

 רעפטנע רעַײא ףא טראוו סָאװ ןוא ןצראה ןצנאג ןופ ךַײא טביל סָאװ ,טנַײרפ רעַײא

 ,א "יש

 .ךַײא טסירג יורפ ערעַײט ןַײמ .יורפ רעטצעשעג רעַײא סירעג ןַײמ רעביא טיג

 זש 3

 טסקגעינסמפ 8 4682 1867 32

 !יריקי ידידי

 תא יארקבו (!!) םויה יתלבק רעזייוונעדלאג ירבד וקתענ וב רשא ,אנד 3 ןמ ךבתכמ
 התא םג עגושמו ןאמארה בתוכ יכנא עגושמ םאה ,תעד ןיאמ דאמ דע ךובנ יתייה וירבד

 ווערעטעטה יממ םיתושה םיליכשהמו םיניבמהמ ,םיברה םישנאה לכ המה םיעגושמ םאו קיתעמה
 ענושמ הלילח יִלֹוא וא ;אילפהל ןאמארה תא וחּבש רשא יוכו רוחשה םימ םגו רעפעינדהי
 ,הערעטעטה לע רימאטיז ריעב םינברה שרדמ תיבמ יאצוימ דחא ,הז רעזייוונעדלאג אוה
 לכוא אל רבחמכ יכנא יכ ,ןבומ אליממ .םיטיטירוטבאה ןיב ורכז אצמנ אל ע"על רשא
 יריקי ךילע לבַא ,הזה יטיװקסָאמה עגושמ רעזַײװנעדלאג ליוצ ךאו ילעפ םימת יכ ,דיגהל
 בל רשא ,יריקי התא תיאר המ :ינא םג ךלאשא רעזייוונעדלאג ירבדבו ,דאמ אלפתא ךילע
 אשנ אֹלֹו ,ךל געל םהמ דחא אלו םימיענה ךירבדב םיארוקה לכ תא תחמש הכ דעו ךל םכח
 ...?םילבה לבה האלמה יתרבחמ קיתעהל תמאב תיאר אופַא המ ,ווערעטעט רהנה לע הפרח
 ע"א הנכמה ...לאג שיאה יכ יתרעשה ךל דיגהל ּביהרא קרו תואילפב הברא אל יריקי לבא
 הנגי חטבל רשא ,םידוהיה ייח ביטב יקב ונניא תאז דבלמו דאמ ער שיא אוה "ךדידי, םשב
 תאמ םיבתכמ ול ועיגה הלא לכ לע ףסונו ,ונימיב םירעובה םיריעצה רתיכ ,וּבלב םתוא
 תוזבהל קפס ילב וצמאתה הלא יביואו ,רימאטיזב יתויהב תאז ךל יתדגה רשאכ ,בויקב יביוא
 התאו יאדוול הבורקה יתרעשה איה תאז ,ןאמארה ספדוי אל יכ ,םשפנב תוצע תישלו יתוא
 יניעב יכ ,ב"פל ןאמארה תא ומצעב חלש ...דלאג רׁשֹא רבדה בוט אל יתעדל -- .ךל עד
 יאולה טוזס םאעז 1160 88עעז עג ! ! :רמאל ובתכמב ךתוא ףדגמה ,הזה ךדידי אוה דושח

 והשקבתו ב"פב ל"ומהל בותכת יכ פ"רע יואר יתעדל -- .ןאמארה תא הלחתמ ול תחלש אל
 דימ שורדת ןכו ןאמארה לע וטפשמ פ"כע ךל הוחי הנה ןאמארה תא לבקי אל ילֹוא םא
 116678200284- ךתקתעה המ ינפמ עדנו ותחטבהכ ט2360קי5 הרהמ ךל בותכיש .,.דלאג

 רשא תישע בוט אל יכ יריקי התא האר םמנ 6 עסחק 28? המ ינפמו מוז דקצ היפ

 תורפסה רשא וללה םיתעב יכ תורוהל ,ךתקתעה שארּב המדקה תבתכ אֹלֹו יתצעל תעמש אל
 האצי תורפסה רשא ,וללה םיתעב ;וב ,םעה תלדמ םג ,הרבחה ינב לכ ייח םתוחו החותפ
 םיריקשאבו םיקימלאקמ רעשב רבדל שובת אֹלֹו םייחה רואב רואל ךלהתהל תוליצאה םלועמ
 ונצראב םינכושה םימואלה לכ ייח גיצהלו תעדל ץמאתת תורפסה רשא וללה םיתעב ,המודכו
 בותכל תלוכי הלאכו הלאכו הלאכ דועו .םידוהיה ייחמ טעמ םג לבקמ הנצח רענת אל הנה
 םישנא וגצוי ןאמארה ךותב םא םידוהיל בשחי הפרחל אל רשא ,תאזב םג עוגנלו ךתמדקהב
 םישנא וגיצי םהירפוס רשא םימעה ראשל הפרחל תאז בשחי אל רשאכ ,םהילבהו םיער
 ק2308 8 ע"מב ץיוואניבאר .א םכחה תעדו לכשהב תאז לע ךיראה רבכו ,םהירפסב הלאּכ
 לע ישפנ הכבת םירתסמבו רחרחס יבל יריקי התע !רבעש לע ןיקעוצ ןיא לבא -- .ולש
 ירבדו ענושמ הלילח יתייה אל הכ דעש יל המודמכ .ונילע ...דלאג אשנ רשֲא הפרחה
 בתכמ רבעה עובשב יל עיגה אסעדאמ .יביוא יניעב םגו םיניבמה לֹכ יניעּב דימת ןח ואצמ
 םיקושבו תובוחרב לֵארשי ירפוס לכ תא םויה לכ ףדגמה ,יביוא רענוואק יכ ,רמאל וב בותכו
 :רמאל ןירעפלייה ידידי יִל בותכי בויקמ !!!ןורתיה יִל ןתיו יטעלו ימשל דובכ ןתונ אוה הנה
 םס (סזעמסטעפנ) 8004/111210108 העיסנ ז חמסססינע |!} ס18טסזיפ 28 000זזסז6
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 ירבד הבהאב לבקמ יננה לבא .םיבהאל יל וכּפהנ המש יבױא לכ יכ ,הנומאל ינחיטבי םגו
 עגונב .וב רבדל דוע ףיסוא אֹלֹו ןאמארה תודַא לע ירבד הזב ומת ,םודאו ,ךדידי ...דלָאג
 רשא לא יבל תוריקמ הדות הנושארב ךל בישמ ןיננה} הנה "טפשמ ןיע , ילש ערושארבהל
 םאו םהילעב תאמ ןוישרה לאשא תאז יתרבחמ תמדקהבש םיבתכמה לע .התספדהב חירטת
 ,א"ֿפ דע ול םלשאו םימיה וכראי ַאל יכ ימשב ַאנ רמאת וװָאדַאש 'הל .םסיפדא זא ינושרי
 לכ יכ ,הספדהה ריחמב דאמ הברי ;א הנה ל"נה ערושארבה תא םג סיפדהל אוה הצור םאו
 ,ילא אקוד חלשי ןעטקערָאקה תאו יפמעזקע (1000) ףלא קר הנממ סיפדיו ל"דו ערוג ףיסומה
 "עבטה תודלות, ירפסל ןענָאיצַאבָארּפפַאה תא םג סיפדהל והזרזתו--והשעמ רהמ שיחי קר
 המו יתודא לע ץראב 'ה ונדידיל תבתכ המ ךבוטב אנ ינעידוהו .טקעראק םהמ יל חולשלו
 ןאמארה תא תחלש וילא רשא ב"פב ראטקאדערה םש כ"ג ינעידות ןכ -- .ךל בישה

 .א ײש םימתבו תמאב ךבהאו ךדידי

 .םימיענה ב"בכ תַאו הרקיה ךתיער תאו ךתוא םולשב םיכרבמ יתשאו יכנא

 (.זרעביא|

 !טנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 . בָאה ,רעטרעװ (:5 סרעזַײװנעדלָאג טכארבעג ןענַײז סע ּוװ ,.מ .ד 3 ןֹופ ווירב רעַײא
 ןרָאװעג טלמוטעצ ךיא ןיּב רעטרעװ ענַײז עלא ןענעייל םאב ןוא ,(!!) טנַײה ןעמוקאב ךיא
 ןוא ןאמאר םענופ רעסאפראפ רעד ,ךיא ןיב ןעניז ןופ ּפָארא יצ :קידנסִיװ טינ ,רָאג זיב
 -סאמ ןוא רענעק ליפ יד ןעניז ןופ ּפָארא ןענַײז סע יצ ,רעצעזרעביא רעד ,ריא ךיוא
 וצ זיב טבױלעג ןאמָאר םעד ןבָאה סָאװ ,.וװ .א .א סעדָא ןוא וועיק ,רימָאטישז ןיא םיליק
 ,יד ןופ רענייא ,רעזַײװנעדלָאג רעד טָא ןעניז ןופ ּפָארא זיא רעשפע רעדָא ;גנורעדנּווװאב
 טינ ךָאנ לַײװרעד ךיז טניפעג ןעמָאנ ןַײז סָאװ ןוא ,לוש-רעניבאר יד טקידנעעג ןּבָאה סָאװ
 ןַײמ זא ,ןגָאז טינ ןָאק ,רעסאפראפ סלא ,ךיא ,ךיז טייטשראפ סע .ןטעטירָאטװא ןשיווצ
 זיא טיװָאקסָאמ רעד טָא ,ראנ א זיא רעזַײװנעדלַאג זא ןוא ,רעלעפ םוש ןָא זיא קרעו
 ןוא ,קראטש ךיז ךיא רעדנּוװ ךַײא ףא ,רערעַײט ןַײמ ,ךַיײא ףא רעבָא .ןעניז ןופ ּפָארא
 -ולְק א טַײז סָאװ ,רערעַײט ןַײמ ,ריא :רעטרעװ סרעזַײװנעדלָאג טימ ךיוא ךַײא גערפ ךיא
 ןייק ןוא ,קרעװ עּביל ערעַײא טימ ןקיווק טציא זיּב ךיז ןגעלפ רעזעל עלא סָאװ ןוא רעג
 --קנאדעג ןפא עקאט ןעמוקעג סע ריא טַײז יוו--,ןכאלּפָא טינ ךַײא ןופ טגעלפ ייז ןופ רענייא
 ,רערעַײט ןַײמ ,רעבָא לעװ ךיא .,?ןטיײקשיראנ טימ לופ זיא סָאװ ,קרעװ ןַײמ ןצעזרעביא וצ
 -יימ ןַײמ ךַײא ןגָאזוצסיורא ןּביולרעד זיולב ךיז לעװ ךיא ,ןעניוטש ןיא ךיז ןזָאלנַײרא טינ
 -כעלש א רעייז זיא ,"טנַײרפ רעַײא, ןיילא ךיז טפור סָאװ ,רעזַײװנעדלָאג רעד טָא זא ,גנונ
 עכלעוו וצ ,ןדִיי יד ןופ ןבעל םעד טימ טנאקאב טינ רע זיא םעד ץוכא ןוא ,שטנעמ רעט
 .טַײלעגנוי עשיצארעמא עקיטנַײה ערעדנא יד יװ טקנוּפ ,טָאּפש ןופ ליפעג א סיוועג טָאה רע
 בָאה ךיא יוװ) וועַיק ןיא טנַײּפ ענַײמ ןופ ווירּב ןעגנאגרעד םיא וצ ןענַײז םעד רעסיוא ןוא
 םוש ןָא ךיז ןּבָאה ענַײמ טנַײּפ יד טָא ןוא ,(רימָאטישז ןיא קידנעַײז טגָאזעג ךַײא סע
 ךיא לעטש יוזא ,ןאמָאר ןַײמ ןקורד וצ ןרעטש ןוא ןקירעדינרעד וצ ךימ טימאב קעּפָאט
 -- .ןעניז ןיא ןבָאה סע טפראד ריא ןוא ,טַײקסיװעג וצ טנעָאנ זיא סע ,ךאז יד רָאפ רימ
 ןאמָאר םעד טקישעגּפָא ןיילא טָאה רעזַײװנעדלָאג סָאװ ,טוג טינ סע זיא ,גנוניימ ןַײמ טיול
 ,רערעַײא טנַײרפ רעד טָא ןגיוא ענַײמ ןיא קיטכעדראֿפ זיא סע םערָאװ ,גרוברעטעּפ ןייק
 רָאג םיא ריא טלָאװ רעסענב טזס םזז ןטסעסחק88עזאזעג !! ;וירב ןַײז ןיא ךַײא טלדיז סָאװ

 ןּבַײרשנָא טלָאז ריא ,טכער זיא סלאפנלא זא ,טלאה ךיא -- .ןאמָאר םעד טקישעג טינ
 = טינ ןאמָאר םעד טעװ רע ּבױא זא ,ןטעב םיא ןוא גרוברעטעּפ ןיא רעטקאדער םוצ
 -לָאג ןופ ןרעדָאפ ריא טפראד ךיוא ;םיא ןגעוו גנוניימ ןַײז ךַײא ןלייטימ סלאפנלא רע לָאז
 י'ק23600 , םעד ,טגָאזעגוצ טָאה רע יװ ,ןבַײרשנָא ןכיגניא ךַײא לָאז רע ,ןרעזַײװנעד
 ןוא 1166740082031/1 ?קץשאה א גנוצעזרעביא רעַײא ןזיא סָאװראפ ,ןסיוו רימ ןלעוו

 -עפ א ןָאטעג טָאה ריא זא ,רערעַײט ןַײמ ,ריא טעז טציא .םנ טסעסחקגּמחאזעז סָאװראפ
 -רעּביא רעַײא וצ עמָאדקאה א ןבירשעגנָא טינ ןוא טגלָאפעג טינ ךימ טָאה ריא סָאװ ,רעל
 -וצּפָא טבערטש רוטארעטיל יד ןעוו ,טַײצ רעקיטנייה אב זא ;ןרעלקרעד וצ יידעק גנוצעז
 ;ןטסמערַא םעד ןופ ךיוא ,ןסאלק עכעלטפאשלעזעג עלא ןופ ןבעל סַאד ךיז ןיא ןעלגיּפש
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 וצ יידכיב ,טַײקטקארטסבא רעד ןופ קעװא זיא רוטארעטיל יד ןעװ ,טַײצ רעקיטנַײה אב
 ןקימלאק ,ןריקשאב ןרעדליש וצ טינ ךיז טמעש יז ןוא ,ןבעל עכעלקריוו סָאד ןעלדנאהאב
 ןלעטשרָאּפ ןוא ןענעק וצ ךיז טימאב רוטארעטיל יד ןעוו ,טַײצ רעקיטנַײה אב ;.װ .א .א
 .םוא יז זומ --;דנאל רעזדנוא ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעקלעפ עלא ןופ רעגייטשנבעל םעד
 ריא טלָאװ ןעקנאדעג עכעלנע ךָאנ ןוא עכלעזא טא .ןּבעל ןשידִיי ןופ סעּפע ךיוא ןעמענ
 דנאש ןייק זיא סע זא ,טקנוּפ םעד ןריראּב ךיוא ,עמָאדקאה רעַײא ןיא ןעגנערּב טנָאקעג
 טקנוּפ ,ןשטנעמ עשיראנ ,עטכעלש טלעטשעגרָאפ ןאמָאר ןיא ןרעװ סע ביוא ,ןדִיי ראפ טינ
 ערעייז ּבױא ,רעקלעפ ערעדנא יד ראפ ךיוא דנאש א ראפ טנכערעג טינ טרעװ סע יװ

 םעד ןגעװ ןיוש טָאה סע יװ ,ןשטנעמ עניוזא קרעװ ערעייז ןיא ןרעדליש רעלעטשטפירש ,
 רעבָא -- "0230861, גנוטַײצ רעד ןיא שטיװָאניבאר .ָא ןבירשעג גולק ןוא ךעלריפסיוא
 -ראפ זדנוא טָאה סע סָאװ ,גנוקידיילאב יד ךימ טקנערק ,רערעַײט ןַײמ ,טציַא !ןלאפראפ
 ענַײמ ןוא ,ןעניז ןלופ ןיא ןעוועג טציא זיב ךיא ןיב ,טכוד רימ יװ .רעזַײװנעדלָאג טפאש
 ךיא בָאה ךָאװ עקירָאפ .טנַײּפ ענַײמ ךיוא ,רענעק עלא ןלעפעג קידנעטש ןגעלפ קרעוו
 טלדיז סָאװ ,(46 רענװָאק טנַײפ ןַײמ זא ,טגָאזעג ןטרָאד טרעװ ,סעדָא ןופ ווירב א ןעמוקאב
 ןעמָאנ ןַײמ טביול רענוװָאק -- ,רעלעטשטפירש עשידִיי יד קרעמ ןוא ןסאג עלא ףא ךעלגעט
 טנַײרפ ןַײמ רימ טבַײרש וועִיק ןופ !!!ןעמעלא ןופ רעכעה ךימ טלעטש ןוא ןעּפ ןַײמ ןוא
 260: סדץהסממז 80042101210708 "העיסנ" !! חמסקסמנעסנ8ץ101 328 :(5/ ןירעּפלַײה
 -ראפ ךיז ןבָאה ןטרָאד טנַײפ ענַײמ עלא זא ,ַײרט ךימ רע טרעכיזראפ ךיוא .אסקסזצנסזס
 ,רעטרעװ סרעזַײװנעדלָאג טנַײרּפ רעַײא ביל ראפ םענ ךיא רעבָא .טנַײרפ ןיא טלדנאוו
 םעד ןגעװ ךיא לעװ רעמ ןוא ןאמָאר ןגעוו טקידנעראפ ךיא ּבָאה טימרעד .גַײװש ךיא ןוא
 ךַײא ךיא קנאד סנטשרע זיא ,(35 "טּפשמ ןיע , רושָארב ןַײמ ךעַלש זיא סָאװ .ןדייר טינ
 ןרעװ סָאװ ,ווירּב יד ףא .יז ןקורד ןטימ טָאה ריא סָאװ ,ימ יד ראפ ןצראה ןצנאג ןופ
 ערעייז אֹּב שינעביולרעד א ןטעב ךיא לעװ ,רושָארב ןַײמ וצ עמָאדקאה רעד ןיא טכארבעג
 רעביא טיג ,טוג יֹוזא טַײז .ןקורדּפָא ייז ךיא לעװ ,ןביולרעד ןלעװ ייז בוא ןוא ,רעסאפראפ
 רעד זיב ןלָאצאב םיא ךיא ?עװ םורא טַײצ רעצרוק א ןיא זא ,ןווָאדאש יה ןעמָאנ ןַײמ ןיא
 ןרעדָאפ טינ רע לָאז ,רושָארב ןַײמ ךיוא ןקורדּפָא ליוו רע ביוא ןוא ,עקיּפָאק רעטצעל
 לָאז .ןיילא ךיז ןדָאש א טוט ,רעַײט וצ טעב סע רעװ .ןקורד ןראפ זַײרּפ ןרעַײט וצ ןייק
 .ןטקערָאק יד ןקיש סיוכרוד רימ לָאז רע ןוא ,ןראילּפמעזקע (1000) טנזיוט רָאנ ןקורד רע
 יד ןקורד ןטימ רעטנוא ךיוא םיא טּבַײרט ,טעברא רעד טימ ןלַײא רָאנ לָאז רע רעבָא
 יוזא טַײז .ייז ןופ ןטקערָאק ןקיש רימ רע לָאז ;"עבטה תודלות, ךוב ןַײמ וצ סעִיצאבָארּפא
 ןוא רימ ןגעוו ץאראב 'ה טנַײרפ רעזדנוא ןּבירשעג ריא טָאה סָאװ ,טימ רימ טלייט ,טוג
 רעטקאדער םעד ןופ עילימאפ יד טימ ךיוא רימ טלייט -- .טרעפטנעעג ךַײא רע טָאה סָאװ
 .ןאמָאר םעד טקישעגּפָא טָאה ריא ןעמעוו ,גרוברעטעּפ ןיא

 .א י"ש קיטכירפוא ביל ךַײא טָאה סָאװ ,טנַײרפ רעַײא

 ,דניזעגזיוה ןביל רעַײא טימ ,יורפ רערעַײט רעַײא ןוא ןַײא ןסירעג יורפ ןַײמ ןוא ךיא
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 ןיזרע ביא|

 ,1867 טראמ 15 ,וועשטידרעב

 !טניירפ רעביל

 ;ןעמוקאב טשרָאקָא בָאה ךיא סָאװ ,ווירב רעַײא ףא ךַײא ןרעפטנע וצ ךיז לַײא ךיא
 ךיא זא ,ווירב ןקירָאפ ןַײמ ןיא טגָאזעג ןיוש ךַײא ךיא בָאה ,ןאמָאר םעד ךעַײש זיא סָאוװ
 יד, גנולייצרעד ןַײמ שטָאכ .ןַײז טעװ סע סָאװ ,ןַײז לָאז .ןדייר טינ רעמ םיא ןגעװ לעװ
 טינ בָאה ךיא לַײװ ,ןקיש טינ ךַײא יז רעדייל ךיא ןָאק ,רימ אב טציא ךיז טניפעג "עיסענ
 ןוא רָאלק םעד ןגעװ ךיא בָאה ,(59 רושָארב ןַײמ עייגענ זיא סָאװ .ריא ןופ עִיּפָאק ןייק
 רעבירעד .ןגָארקעג טינ ווירב ןַײמ רע טָאה ,סיוא טזַײװ סע יװ רָאנ ,ןוװָאדאש ןבירשעג יונעג
 -מעזקע 600 ,רושָארב יד ןקורדּפָא ןלַײא ךִיז לָאז רע ,ןװָאדאש ןגָאז וצ ךַײא ךיא טעּב
 רוטקערָאק יד ןוא ,ןגיוב ןדעי ןקורד ןראפ טלעג-רעּבליז לבור 10 וצ ,רעמ טינ ,ןראילּפ
 ןוא ןעמָאנ סיסָארפע -- .רעטנוא םיא טלַײא ,ךַײא טעב ךיא .ןענעייל ןיילא ךיא לעװ
 סורעג א רעּביא טיג .שטיװַאמיכאָאי ןָאעל -- ,טגָאזעג רימ טָאה עמ יװ ,זיא ןעמָאנ-רעטָאפ
 זיא ,ןרעיודאּב סיורג ןַײמ וצ ;(40 ןרעסיגענאק ר"ד ,טנַײרפ ןטצעשעגליפ רעזדנוא רימ ןופ
 טינ רימ ריא טָאה סָאװראפ ,טינ ףילרגאב ךיא .גנאלראפ ןַײז ןריפוצסיוא ןעגנולעג טינ רימ
 ,רימ ןגעו רעפטנע ןא ןצאראּב ןופ ריא טָאה יצ ,טלייטעגטימ

 .א יש טנַײרפ רעַײא

6 5 

 ,1961 טסוגױא 16 בושטידרב

 'יריקי יבהאמ

 ישפנ הבאד דאמ דע יכ ךבישהל רהממ יננהו אנד 14 ןמ רקיה ךבתכמ יתלּבק םויה
 ינפמ ימשב אנ והכרבת וילא ךבתכבו אקנעצערטסעפ 'ה תא הרק רשא ןוסאה עומשל
 רהמו יחכונה יבצמו ידמעמ תאו יתוא חכשת לאו רוכז !ינרכז ,ידידי אנ ינרכז .דובכה
 ךתמכחב השע -- .הנמאנה ךתבהאבו ךבוטב ינתחטבה רשא לכ תא ינעמל תושעל
 לעטישטעפאפה יע וא ראטקערידה י"ע הלשממה ינפל גצוי "עבטה תודלות, ירפס יכ ךתולדתשהבו
 םוירעטסינימה ןמ בתכמה תא הל ףרצתו םיצוחנה םירבדה לכ תא עינעשארפה ךותב בותכתו
 תא זרות םג ,ךל עודיה ירקיעה ןינעהב קסעתהל אנ חכשת לאו ,ךלצא יתבזע רשא ,ילא
 ,םתלכיב רשא לכ תא םדצמ ושעי יכ ,רעבאלטטאג 'הו יקסמינאלס יה םידבכנה וניבהאמ
 ויהי ךירבדו תושעל ךדי לאל שי ל"ת יכ ,ןעשי יל ןתתש ,יריקי ךתוא שקבא רתויבו
 ידֹוסי, דפסה יל איבהל וחיטבה יכ ,ול דגהו ס"זח 'ה ונדידי תא ימשב ךױרב -- .םיעמשנ
 רמאת ג"בא דבכנה ונדידילו .ודיל ותוא חולשל רהמא זא ונישא רשאכו "עבטה תמכח
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 ויתודג לכ לע הבהא אלמ םיוברעדעצמ בתכמ יתאצמ יתיבל יאוּבב יכ ,ול דיגתו םֹולש
 ג"בא ונדידי דובכב עגפ רשא לע ןידיגכ םישק םירבדב ויתחכוהו רבד ול יתובישה םויהו
 ירבד יּכ יכ .ילצא קפס ןיאו ותגהנה ויניעל יתכרעו ויתחכוה ,טפשמב אלו רשֹויב אלו
 בותכא םיטעמ םימי דועב ,ל"נה ונדידי תא סייפל רהמיו לודג םשור וילע ושעי יתחכות
 "טפשמ ןיע, ירפס םג הנתמל ראטקערידהל תתל דאמ ץוחנ יתעדל -- .דוחיב הז ונדידיל
 אב יכ יננחל תעו לבסה חכ רצק יכ ,ךתלכי לכב ינעמל ץמאתתו השחת לא ,יריקי ללכה
 !לריקי יגיגה הניב ,ךדסח חכשא אל םלועל :נאו ,דעומ

 .א יש שפנו בל לכב ךבהאו ךדירי

 םימיענה ךינבו הרקיה ךתיער תאו ךתוא בוט לכבו םולשב םיכרּבמ יתשאו ינא
 ,ל"נה .יחי עשאס ךנב םולשמ ונעידות אבה ךבתכמב .ּויחי םידמזנהו

 .זרעביא)

 .1867 טסוגוא 16 ,וועשטידרעב

 !רערעַײט ןַײמ

 וצ ךַײא לַײא ךיא ןוא .כ .ד 14 ןופ ווירב ןרעַײט רעַײא ןעמוקאּב ךיא בָאה טנַײה
 ,קילגמוא םעד ןגעוו גנו;ייטימ רעד ןופ קָאטייװצראה סיורג טאהעג בָאה ךיא זא ,ןרעפטנע
 סורעג א רעּביא םיא טיג םיא וצ ווירב רעַײא ןיא ,(4 ָאקנעצערטסעּפ 'ה ןפָארטעג טָאה סָאװ
 טסעגראפ !רימ ןגעװ טקנעדעג ,טנַײרפ ןַײמ ,רימ ןגעוו טקנעדעג .טסאּפ סע יװ ,רימ ןופ
 סָאװ ,ץלא סָאד ןגעװטענַײמ ןוּפ רעכיג טוט ןוא ,עגאל רעקיטציא ןַײמ ןוא רימ ןגעוו טינ
 ,ךיז טעראטס -- .טַײקנבעגעגרעביא ןוא טַײקסטוג רעַײא קילדעװ טגָאזעגוצ רימ טָאה ריא
 רָאטקעריד םעד ךָרֹוד גנוריגער רעד ןרעװ טלעטשעגוצ לָאז (4"עבטה תֹודלות, ךוב ןַײמ
 ןוא ,קיטײנ סָאװ ,ץלא עינעשָארּפ רעד ןיא ןָא טבַײרש ;לעטישטעּפָאּפ םעד ךרוד רעדָא
 אֹּב ץזָאלעגרעּביא ּבָאה ךיא סָאװ ,רימ וצ םּוירעטסינימ ןופ ווירב םעד וצ ריא וצ טגייל
 זא ,ךיוא טעז .ךאז-טּפיױה רעטסּוװאב רעד ןגעוו ךיז ןעימאב וצ טינ ךיוא טסעגראפ .ךַײא
 ןָאט טַײז רעיײז ןופ ןלָאז רעּבָאלטָאג 'ה ןוא יקסמינָאלס 'ה טנַײרּפ עטצעשעג ערעזדנוא
 -אב רימ ןַײז וצ ,רערעַײט ןַײמ ,ךַײא ךיא טעב רעּבָא סרעדנוזאּב .ןענָאק ייז סָאװ ,ץלא
 ךיז ןעמ טעװ רעטרעװ ערעַײא וצ ןוא ,ןעקנאד וצ טָאג ,סע טנָאק ריא םערָאװ ,קיפליה
 ,רעביא םיא טיג ןוא יקסמינָאלס .ז .ח 'ה טנַײרפ רעזדנוא ןעמָאנ ןַײמ ןיא טסירעג -- .ןרעהוצ
 לעװ ךיא זא ןוא ,(4 "עבטה תמכח ;דוסי, ךוב סָאד ןעגנערּב וצ טגָאזעגוצ רימ טָאה עמ זא
 טנַײרפ ןטצעשעג רעזדנוא טסירעג .ןקישסיורא ךַײלג םיא סע ךיא לעװ ,ןעמוקאב סע
 טסיװרעד ךיא בָאה םייהא ךיז קידנרעקירוצ זא ,םיא טגָאז ןוא רעבָאלטָאג .ב .א
 ףראש ןוא טרעפטנעעג םיא ךיא ּבָאה טנַײה ;ןעמיוברעדעצ ןופ ווירב ןכעלטנַײרפ א רעייז
 ;ןרעבָאלטַאג טנַײרפ רעזדנוא טקידיילאּב טכערעגמוא טָאה רע סָאװ ראפרעד ,טדערעגסיוא
 -ףָארטש ענַײמ זא ,טינ לפייווצ ךיא ןוא ,ריפוא ןַײז טרעלקרעד ןוא טרעסומעג םיא בָאה ךיא
 רעזנוא ןטעברעביא ןלַײא טעװ רע ןוא קורדנַײא ןקראטש א ןכאמ םיא ףא ןלעװ דַײר
 זיא סע ,ןכער ךיא -- .רעדנוזאב םיא ןבַײרשנָא ךיא לעװ םורא געט רָאּפ א ןיא .טנַירּפ
 ןַײמ ,טרָאװ ןייא טימ ."טפשמ ןיע,, ךוב ןַײמ ךיוא רעטקעריד םעד ןעקנעש וצ קיטיינ רעיײו
 רעװש זיא סע םערָאװ ,טַײקכעלגעמ רעדעי טימ רימ ראפ ךיז טעראטס ןוא טוט ,רערעַײט
 טייטשראפ .ןסעגראפ טינ דָאנעג רעַײא לָאמנייק לעװ ךיא ;ץרוק זיא טַײצ יד ןוא ,ןדלּוד וצ
 !רערעַײט ןןַײמ ,ךַימ

 ,א "ש ,ןצראה ןצנַאג ןופ קיבײא ףא ביל ךַײא טָאה סָאװ טנַײרפ רעַײא

 רעַײא ןוא ךַײא סטוג סָאד לא ןשטניװ ןוַא קיצראה ןסירעג יורפ ןַײמ ןוא ךיא
 ןקידנעמוק רעַײא ןיא טימ רימ טלייט .ןּבעל ןלָאז ,רעדניק עביל יד טימ יורפ רערעַײז
 .ןבעל לָאז ,(44 עשאס ןוז רעַײא ןופ טנוזעג ןגעוו ווירנ
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 1867 טסוגיוא 24 בושטידרב

 !יריקי יבהאמ

 היהתו 'ה ןתי ,הלעמה םדא רותב לע תמקוה יכ ,הבוטה ךתרושבב דאמ דע ינתחמש
 רשא לכ ךב םיוקיו ,ךיבהאמ בל תחמשל םירשה יניעב דסחו ןח אצמתו הלעמל הלעמל
 יקבולעגנארוװ ןגב חוש? תועובש ינש ינפל ונתכלב ךל יתרמא רשא לכו ךילע יבל אבנ
 . םורמ רעסי יבלו חומשמ דוע יתלדח אל תאוה הרושבה יתלבק תעמ יכ יריקי יל ןימאה
 . תאובו יפ תוקישנמ ךקשנלו ךקבחל תעכ יל היה םיענ המו בוט הֹמ חאה .יליג תחמׂש
 !הממדל יתושגר תרעס יתמקה ילוא

 ונדידיְל יתחלש רבכ ,יל תחלשש חסונה יפכ רעבאלטטאג 'ה ונדידיל בתכמה תא
 םג 'ה ןנוחי ילוא ךילע לטומה לכ תא השעת הטב .ינוכמב הטיבאו הטקשא תעכו ל"נה
 ונמע ינב יריעצ תבוטל תושעל ינואו יחכו יתותע יתשדקה רשא ,ריעצה יתוא םג .יִתֹוא
 תאז לבא ,יתעדי אל תאז הּברה {יתלעוהו יתישע םא .תולקה יתונורשכ יפכו יתלכי יפכ
 ידיש דע יקשנב יתמחלנו יפוג תא יתשלחהו יתלכי יפכ הכ דע יתעגי יכ ,בטיה שיגרא
 ילמעמ טעמ חונא רשאכ .החנמל יל תחלשש רקיה ךופס דעב ךל ןח תועושת -- .תעגמ
 וילע דיגאו ןויעב תינש ךרפס ארקא זא ,ירפס תריכמ ןינעב ,תומיענ יתלבה יתודרטמו יזגרמי
 ' .דעומל ןוזח דועו .בותכ טפשמ

 .א י"ש קוחרמ ךקשנמו ךקבחמה ךבהא יננה

 .המולש שרוד יכנא םגו הרקיה ךתיער םולשל תשרודו בוט לזמּב ךתוא תכרבמ יתשא
 ,ל"נה

 יתעדל - וילא יבתכמ תא לבק חטב י'נ רעבאלטטאג 'ה דבכנה ונדידי תא ימשב ךרב
 דעס י'עו םעה ןומה תא ליכשהל אוה ה"ת ירפס תילכת יכ עינעשארּפהב בותכל בוט
 אוה רקיעה יכ עדו .יצפח לכו יעשי לכ הז ךא רשא ,ןומהה ןיב ירפס ץיפהל לכוא הלשממה
 םע ךרפס יתרסמ ץיוורוהל .ל"נה .עודיה ןינעהב וננוצר קיפהל ראטקערידח הצרתיש ילצא
 ,בתכמה

 |.זרעביא}

 ,186/ ססוגײא 24 ,וועשטידרעב

 !טניײרפ רערעַײט ןַײמ

 גנומיטשאב רעד ןגעוו ע;דעי רעטוג רעַײא טימ טײרפרער רעיז ךימ טָאה ריא
 רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןגַײטש טלָאז ריא ,ןבעג לָאז טָאג .( ןעמוקאב טָאה ריא סָאװ
 ערעַײא עלא וצ ,ןגיוא יד ןיא ןראה יד אב דָאנעג ןוא טַײקילעזטַײל ןעניפעג טלָאז ריא ןוא
 רימ טָאה ץראה סָאד סָאװ ,ץלא ןרעװ םעױױקעמ ךַײא ףא לָאז סע ןוא ,דיירפ סטנַײרפ
 ןכָאװ ייווצ טימ ןּבָאה רימ ןעוו ,טדעדעג ךַײא טימ בָאה ךיא סָאװ ןוא ךַײא ןגעװ טגָאזעג
 ּבָאה ךיא טניז זא ,רערעַײט ןַײמ ,רימ טביולג .(40 עקוועלעגנארוו ןיא טריצאּפשעג קירוצ
 ןופ טגערעגפוא זיא ץראה ןַײמ ,ךיז ןעיירפ וצ ףוא טינ ךיא רעה ,עִידעי יד ןעמוקאב
 טלָאװ טימרעד ןוא ,טשוקעג ןוא ןעמונעגמורא טציא ךַײא ךיא טלָאװ ןרעג יװ ,ךא .דיירפ
 !טקִיוראב ,ךעלגעמ ,ךיז ךיא

 טָאה ריא סָאװ ,טסקעט םעד טיול ,רעבָאלטַאג 'ה טנַײרפ רעזױנוא ראפ ווירב םעד
 טעװ סיװעג .(4/ ךיא טראו טציא ןוא ,טקישעגּפָא ןיוש םיא וצ ךיא בָאה ,טקישעג רימ
 ךיוא דָאנעג ןַײז ןזַײװסױרא טָאג טעװ רעמָאט .ךַײא וצ רעהעג סע סָאװ ,ץלא ןָאט ריא
 ףא סעכיוק ענַײמ ןוא טַײצ עצנאג ןַײמ ןבעגעגּפָא בָאה ןיא סָאװ ,ןקיצניװ םעד ,רימ וצ
 ןטַײקַיײפ עּפאנק ןוא ןטַײקכעלגעמ ענַײמ קילדעװ ,טַײלעגנוי ערעזדנוא ןצונ ןעגנערּב וצ
 ,טוג ךיא ליפ סָאד רעבָא ;טינ ךיא סײװ ,טכארבעג ןצונ ןוא ןָאטעגּפָא ליפ בָאה ךיא יצ



 לפ
 טפמעקעג ןוא ןיילא ךיז טכאוושעגּפָא ,ךעלגעמ טַײװ יו טעװערָאהעג טציא זיב בָאה ךיא זא
 רעַײא ראפ ךַײא קנאד ןקיצראה א -- .טנעקעג בָאה ךיא לפיוו ףא טנאה ןיא רעוועג ןטימ
 ןופ ןעורּפָא לסיבא לעװ ךיא זא .(:ענָאטאמ א טקישעג רימ טָאה ריא סָאװ ,ךוּב רעַײט
 -כָאנ ךיא לעװ ,קרעװ ענַײמ ןפיוקראפ ןטימ ימ ערקירּפ ןוא גנוקנערק ,עינאווערָאה ןַײמ
 -ײמ ןַײמ ןגָאזסױא ךעלטפירש ךַײא לעװ ךיא ןוא טסנרע ךוב רעַײא ןענעיילרעביא לָאמא
 ,טַײצ לסיּבא ןרעיוד ךָאנ טעװ סע .גנונ

 .א ריש ,סנטַײװרעדנופ ךַײא טשוק ןוא םורא ךַײא טמענ סָאװ ,טנַײרפ רעַײא

 ריא קיש ךיֹא ךיוא .יורפ רעביל רעַײא טסירעג ןוא ךַײא טרילוטארג יורפ ןַײמ
 .סירעג א

 ןעמוקאב רע טָאה סיוועג ;ןרעּבָאלטָאג 'ה טנַײרפ רעזדנוא סורעג ןַײמ רעביא טיג
 ,עינעשָאוּפ רעד ןיא ןבַײרשוצנָא טכער ןעװעג טלָאװ סע זא ,ןכער דיא -- .ווירב ןַײמ
 -סקלָאפ יד ןרעלקוצפוא--זיא "עבטה תודלות, קרעװ ןַײמ ןופ קעװצ-טּפיוה רעד זא
 יו ,ןטיירּפשראפ טנָאקעג ךיא טלָאװ גנוריגער רעד ןופ עידיסבוס א אב זא ןוא ,עסאמ
 עטסקיטכיװ סָאד זא ,ןסיו טַײז .ןסאמ יד ןשיװצ ךוב ןַײמ ,ןסיוא קיצנייא סע ןיב ךיא
 רעד ןגעװ גנאלראפ רעזדנוא ןריפוצסיוא ןַײז םיקסאמ לָאז רעטקעריד רעד ,רימ אּב זיא
 .ווירּב ןטימ םענייניא ךוב רעַײא ןבעגעגרעביא ךיא בָאה ןציוורוה -- .ךאז רעסיװעג

 אי 7

 1867 .טפעס 5 בושטידרב

 !יריקי יבהאמ

 וא ךל יתדגהו ע"מה רבד לע עינעשארפה תֹא הרזחב ךל יתחלש רבעה עובשּב
 לבקל יתרתענ ךב חוטב ךומס יכנא רשא ינפמו ךנוצר תושעל יתצפח רשאמ יכ ,יבתכמנ
 . חמ יתעדי אל -- .התע םג תינש ךל דיגמ יננה הכו ,ג"בא 'ה ונדידי םע ע"מה ןינע ילע
 !רואל אצי םרטב םיברב הזה רבדה םסרפל ל"נה ונדידי תא עינה

 חעדי אלה .ךתאמ שקבא רשא ,הזה רבדל ינֿפ אשת יכ הוקאו יריקי ךילא יל רבד
 ילא דימת םינופ בושטידרבמ רשא םינּברה שרדמ תיבּו םויזאנמיגה ידימלת יכ ,יריקי
 דימת שקבמ ינאו ,ךרוצה תעב םהל ןתא ועשו םהירומ ינפל םהילע ץילמא יכ ,םהיתושקבּב
 חובר םימעפ רשא ןעי ,יריקי תעדיש ומכ ,יתלכי לכב םנעמ; לדתשאו םימחר םהילע
 ילא הנפ תאוה םעפה הנהו .םויזאנמיגהב הרומ רוע ךתויהב םתודוא לע יתושקבּב ךיתעגוה
 וידומלב ןיוצמה ןיטשרוב ףסוי ומשו םינברה שרדמ תיבּב דמולה דחא יּבישטידרב דַימלת
 ונדידי ינפל וילע ץילמא יכ ,אֹוה ינממ ותשקבו ותלאשו "ץילמה, ע"המב םימעפל בתוכו
 ןעיו .ךלמה ןחלש לע םילכואה םידימלתה רפסמב האבה הנשל והסינכיש ,יקסמינאלס 'ה
 יתאצמ אל ןכל ,רחא דימלת ד"ע יתשקבב ל"נה ונדידי תא יתחרטה םימי ינש ינפל הז רשא
 תבהא ןעמל יכ ,רקי ידידי ךינפ אנ הלחא יתרמאו תאז יתשקבב תינש וילא אובל יבבל
 "למלתה ד"ע (ימשב אל) ךמשב והשקבתו יקסמינאלס 'ה םע םינפ הארתת ךב העוטנה םדא
 ויתונורשכו אוה ינע יכ ,הלשממה ןובשח לע םילכלוכמה םידימלתה רפסמב לבוקי יכ ןיטשרוב
 יחתו אוה רעצמ אלה .הזה רבדה לע טפשמהו תוכזה ול םינתונ הרשיה ותגהנהו תובוטה
 הבידנה ךחורבו ךבוטב יכ הוקא .ומע ךדסח לע ךללהי םויב עבש רשא ,רכזנה דימלתה שפנ
 רשא ןהוה| תאזה בוטה רבדה ללגב 'ה תאמ ךל יהת הכרבו הקדצו תאז יתשקב אלמת
 ריכזת אלו ,ךמשב קר יקסמינאלס 'ה ינפלמ הזה דימלתה לע שקבו ךל רמשה קר .השעת
 לע דוע םימחר וינפלמ שקבל ץחלנ היהאו םימיה וכראי אל רשא ,יכנא חוטב יּכ ,ימש תא
 ימ .ישפנ דע ענונ םיינעו ,םיינע םימכח ידימלת לע סוחא יכנא םא השעא המ .רחא דימלת
 ?ונחנא אל םא ,יריקי םהילע לומחי

 רשפ ינניבהל אנ ליאוה .,תוניוצמה ויתוכילחמו ליפייווצ ר"המ תוארונ םירפסמ יתעמש
 .הזה אלפנה רבדה

 .א יש ךתבושתל הּפצמה ,שפנו בלב ךבהא

 המ .הֹמולֹׁש שרוד יכנא םגו הדובכה ךתשא םולשלו ךמולשל תשרוד הרקיה יתיער
 ?ייחי עשאס רקיה דנב םולש*
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 ןיזרעביאו

 ,1867 רבמעטּפעס 5 ,וועשטידרעב

 !!טנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 ןוא גנוטַײצ רעד ןגעוו עינעשָארּפ יד קירוצ טקישעגּפָא ךַײא ךיא בָאה ךָאװ עקירָאפ
 -ראפ רעַײא ןליפסיוא קידנלעוו ,זא ,(45 ווירב ןַײמ ןיא טרעלקרעד ךַײלגוצ ךַײא בָאה ךיא
 יד ךיז ףא ןעמענ וצ טמיטשעגוצ ךיא בָאה ,ךַײא ףא םוקלופ ךיז קידנזָאלראפ ןוא גנאל
 ענעגייא סָאד.ןוא ,רעּבָאלטָאג .ב .א 'ה טנַײרפ רעזדנוא טימ םענייניא גנוטַײצ רעד טימ ךאז
 ןקיזָאדמעד ןגיווװאב טָאה סניוזא סָאװ :טינ סייוו ךיא -- .טציא לָאמאכָאנ ךַײא ךיא גָאז
 ?ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא יז רעדייא ךָאנ ,ךאז יד ןקיוּפוצסױא ןרעזדנוא טנַײרפ

 טעװ ריא זא ,ףָאה ךיא ןוא טַײהנגעלעגנָא ןא ,רערעַײט ןַײמ .,ךַײא וצ ּבָאה ךיא
 יד זא ,רערעַײט ןַײמ ,טסיײוװ ריא .ןטעב ךַײא ליוו ךיא סָאװ ,סָאד טכארטאב ןיא ןעמענ
 ראפ לָאז ךיא קידנעטש ךימ ןטעב לוש-רעניבאר ןוא עיזאנמיג ןופ רעליש רעוועשטידרעב
 זיא סע ןעװ ,טַײצ ןַײמ טינ עוװעלאשז ךיא ;רערעל ערעייז ראפ טרָאװ טוג א ןדייר ייז
 ;טַײקכעלגעמ רעדעי טימ יײז ראפ ךיז ימאב ןוא קידנעטש יײז ראפ טעּב ךיא ,טיונ א ָאד
 .ילז ןגעו ךַײא קידנטעב ,ןעימאב ךַײא ךיא געלפ לָאמ ליפ לַײװ ,םעד ןגעוו טסייוװ ריא
 טדנעװעג רימ וצ ךיז טָאה טציא .עיזאנמיג ןיא רערעל א ןעװעג ךָאנ טַײז ריא ןעוו
 טפור עמ ;לוש-רעניבאר ןיא ךיז טנרעל סָאװ ,רעליש רעוװװעשטידרעב א רענייא
 וצ טַײצ ןופ ןּבַײרש ןוא ןענרעל טוג ןַײז טימ סיוא ךיז טנכייצ רע ,ןיטשרוב ףיסָאי םיא
 -ָאלס 'ה טנַײרפ רעזדנוא טימ םיא ראפ ןדייר ךימ טעב רע ;"ץילמה, גנוטַײצ רעד ןיא טַײצ
 ןרעװ סָאװ ,רעליש לָאצ רעד ןיא ןעמענַײרא רָאי ןקידנעמוק ןפא םיא לָאז רע ,יקסמינ
 טימאב קירוצ געט ייװצ טימ טציא בָאה ךיא יו יא .גנודיגער רעד ןופ ןטלאהעגסיוא
 וצ ןסָאלשטנא טינ ךיז ךיא ּבָאה ,רעליש רעדנא ןא ןגעוו םיא קידנטעב ,טנַײרפ רעזדנוא
 -ןשטנעמ רעפיט רעַײא קילדעװ ,ךַײא ןטעב -- רימ אב ןבילבעג זיא ,לָאמארעדיוו םיא ןטעּב
 (ןעמָאנ ןַײמ ןיא טשינ) ךיז ןופ םיא ןטעב ןוא יקסמינָאלס 'ה טימ ןעז ךיז טלָאז ריא ,עביל
 רעד ןופ ןּבשזעכ ןפא ןטלאהעגסיוא ןרעוװ סָאװ ,רעליש לָאצ רעד ןיא ןעניטשרוב ןעמענַײרא
 ןּביג ריפוא רעטכער ןַײז ןוא ןטַײקייּפ עטוג ענַײז ןוא םערָא זיא רע םערָאװ ,גנוריגער
 ,רעליש ןקיזָאדמעד אב עגארפנבעל א רעּבָא ,טַײקינײלק א ךָאד זיא טָאד .טכער ףורעד םיא
 -דעװ זא ,ףָאה ךיא .םיא וצ דָאנעג רעַײא ראפ ןביול גָאט א לָאמ ןביז ךַײא טעװ רע ןוא
 רעטשרעביוא רעד ןוא ,ךַײא טעב ךיא סָאװ ,ןריפסיוא ריא טעװ טַײקיצראהטוג רעַײא קיל
 טלָאז ריא --ןעניז ןיא רעבָא טָאה .ןָאט טעװ ריא סָאװ ,סטוג סָאד ראפ ןשטנעב ךַײא טעװ
 ךיא םערָאװ ,ןעמָאנ ןַײמ ןענָאמרעד טינ רעבָא ,ךיז ןופ סיוכרוד ןטעב ןעקסמינָאלס 'ה
 ןגעוו ןטעב וצ םיא ןעגנּוװצעג ןַײז ךיא לעװ ,טַײצ עצרוק א רעבירא טעװ סע ,רעכיז ןיב
 ןוא ,רעליש עמערָא יד וצ דיילטימ בָאה ךיא זא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ .רעליש רעדנא ןא
 ?רימ טיִנ זא ,דיײלטימ ןבָאה ייז וצ טעװ רעװ .טימעג ןַײמ טריר טיונ רעייז

 ענַײז ןוא לפייוװצ 'ה ןגעװ ןכאז עכעלקערש טליצרעד עמ ,טרעהעג בָאה ךיא
 ,ךאז עוואקישט יד רימ טרעלקרעד ,טוג יוזא טַײז .גנעג ענדָאמ

 .א ייש ,רעפטנע רעַײא ףא טראוו סָאװ ,טנַײרּפ רעקידנביל רעַײא

 יװ .ןסירעג ריא זָאל ךיא ךיוא ;יורפ רעטצעשעג רעַײא ןוא ךַײא טסירעג יורפ ןַײמ
 ?עשאס ןוז ןביל רעַײא ןופ טנוזעג סָאד זיא

 אפס 8

 6,171 רעבאטקא 23 בושטידרב

 !יריקי יּבהאמ

 עומשל הּפצמו בשוי יכנא רשא ,אוה ךופהנו ,ךילא בותכל המ יל ןיא ידצמ םנמא םא
 לגרל ךנחמל ךלוה דבכנה ינתוח רשא ,תאזכ תונמדזה יל הרקנ רׁשאכ ז"כב ,ךתאמ תושדח
 .'יחי ב"בכו הדובכה ךתיער תאו ךתוא םולשל דוקפלו ךילא בותכמ קֿפאתהל יתלוכי אל ויקסע

 יכ ,ךתלכיב ךא רשא לכ תא תושעל ץמאתהו עודיה ןינעה רבדּב ידידי השחת לא
 ונדידיל ךרוצה תע שב בותכל חכשת אנ לֹא -- ?יתמיא וישכע אל םאו ,איה תושעל תע
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 הרושב ךיפב שי םאו ,יוארה ונמזבו ותעב וננוצר קיפהלו תושעל ודצמ רהמי יכ ץ"רב ריז
 ,רבודמכ ףארגעלעטה י"ע ונרשּבתו הנצימחת אל

 אנ ינעידוהו ,יבל ןוהמת לדוגל ,בתכמ םוש יתיבב יתאצמ אל ןיוועל ר"ה ידידימ
 : ?ןאמארה תירחא המ

 .א יש הבוטה ְךְתֹּבושתִל הפצמה ,ייח ימי לכ שפנו בלב ךבהא יננה

 ץמאתהל שקבא ותוא םג י'נ רעבאלטטאג ר"רה םכחה ונדידי שארל אנ הלעת יתכרבו
 לכוי זא ,ותציחמב ומע ינא רחמְו אובל הבורק ותעושי יכ הארי םא היהו ,ותלכי לכב
 הרהזהב וריהזיו ,ינתוח י"ע ידיל והריזחי ואל םאו ,ולצא ןאמארהמ טפירקסונאמה תא חינתל
 יכרד תושעל הכ דעו הכ דע לכוא דוע םא ינעידוי םגו הלועמה ותרימש לע תלפוכמו הלופכ
 ,ל"ינה .םול ׁש בהוא אוה ןורהא לׁש ודימלתכו אוה זירז הזה ןהכה יכ הוקא .אסעדאל

 ןיזרעביא|

 .1867 רעבָאטקָא 23 ,וועשטידרעב

 !טנַיײרפ רערעַײט

 ןטראוו ןייא ןלא טלאה ךיא ,טרעקראפ ,ןליײטוצטימ ךַײא סָאװ טינ בָאה ךיא שטָאכ
 -צעשעג ןַײמ סָאװ ,טיײהנגעלעג יד ןפָארטעג ךיז טָאה סע זא ,ןגעווטסעדנופ ,ךַײא ןופ סַײנ
 ןטלאהנַײא טינ ךיז ךיא ןָאק ,טָאטש רעַײא ןיא ןטפעשעג ענַײז בילוצ טרָאפ רעווש רעט
 ןלָאז ,עקירעַײא עלא ןוא יורפ רעטצעשעג רעַײא טימ ךַײא ןסירעג ןוא ךַײא ןבַײרש וצ
 ריא סָאװ ,ןָאט ךיז טעראטס ,ךאז רעטסוװאב רעד ןגעװ ,טנַײרפ ןַײמ ,טינ טמאז ,ןבעל
 טינ טסעגראפ -- ?עשז ןעוֶו זיא ,טציא טינ בוא ןוא ,ץרוק זיא טַײצ יד םערָאװ ,טנָאק
 ןַײז ןופ לָאז רע ,ןצאראב טנַײרפ רעזדנוא ןבַײרשוצנָא טנעמ ָאמ ןקיטיינ םעד ןיא
 טגייל ,עִידעִי א טָאה ריא ּביֹוא ;טַײצ רעקירעהעג רעד ןיא גנאלראפ רעזדנוא ןריפסיוא טַײז
 .טדערעגּפָא ןבָאה רימ יװ ,רימ טריפארגעלעט ןוא ּפָא טינ

 וצ ,ווירב םוש ןייק טסיוװרעד טינ םייה רעד ןיא ךיא בָאה (50 ןיוועל טנַײרפ ןַײמ ןופ
 ?ןאמָאר ןטימ טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ ,טימ רימ טלייט .גנורעדנּוװװראפ סיורג ןַײמ

 ,רעפטנע ןטוג רעַײא ףא טראוו סָאװ ,ןצראה ןצנאג ןופ טנַײרפ רעקידנעטש רעַײא

 .א י"ש

 רע ,ךיא טעב םיא ךיוא ;רעבָאלטָאג יה ןטנרעלעג םעד ,טנַײרּפ רעזדנוא סירעג ךיא
 דלאּב טרעוו רע זא ,ןעז טעװ רע ביוא .טַײקכעלגעמ רעדעי טימ ךאז רעד ןיא ןטעּברא לָאו
 ךיז אּב ןזַאלרעביא רע ןעק ,םיא טימ םענייניא ןַײז ךיא ?עװ ןכיגניא זא ןוא טעוװעטארעגנ
 רע ןוא ,רעווש ןַײמ ךרוד ןקישּפָא םיא רימ רע לָאז טינא ;ןאמָאר םענופ טּפירקסונַאמ םעד
 רימ רע לָאז ךיוא .טּפירקסונאמ םעד ןטיה ןגעוו ןגָאזנָא לָאמארעדיװ ןוא ןגָאזנָא םיא לָאז
 טעװ "ןהכ, רעקיזָאדרעד זא ,ףָאה ךיא .סעדָא ןיא ןרָאפ לַײװרעד ןעק ךיא יצ ,ןַײז עידױמ

 ."םולש בהֹוא, ןא רע זיא "ןרהא דימלת, סלא זא ןוא ךעלטקניּפ ןַײז -

- 

 אפ 9

 ,1808 לירפא 4 אססעדא

 !ישפנ הבהאש יריקי ידידי

 לכב ןשקבא יריקי תעכ יתבושת תלבק חטבו ,ךבתכמ לע רבד ךל יתובישה ןאסרעחמ
 "םירפוס תרבח, רבדב עממארגארפה תא יל חולשל רהמתי שיחת ךתבהאבו ךבוטב יּכ יבל
 יכ הוקאו הזה רמאמה דאמ יל ץוחנ תעכ יכ ,ךלצא תעכ איה רשאו רבכ הז יתבתכ רׁשֲא
 /ר"ה דבכנה ונדידי .הלילח לצעתת אלו יתשקב תואלמ) רהמת הז יבתכמ לבקתש םויכ
 ןךרמאמ| ךירמאמ לע רבדל ךירַאה אל רשא לע ךתחילס שקבמו ךמולשל שרוד םיוברעדעצ
 דורט יכ ןעי ,וילא תחלשש 'םסהשװ. םמ2סאססעא  ע"הממ םיבר םילעב ספדנה לודגק
 עוגנ אוה תמאב יכ .ותמות לע דעו עדוי יכנא .הול רשוכה תעש דוע אצמ אֹלֹו דאמ אוה
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 ענוש םיעגפמ םיעגפ דועו עגר לכב תומל הטמו הלוח ותשא ,דאמ ול רמה ידשו הנועמו
 .ןל|ריקוממ דחא אוה יכ עדו ,הז ונדידיל אנ חלס .וחור תא וררמיו וילע ותש ביבס
 זקנעצערטסעפ יפב יתמש יכנא יכ ןכ אל רשא םירבד ילע איפחי למרכהב רקבמה .ךידבכממו
 {צמי תאזבו !םיססורה ןעמל רתויב "םינבהו תובאה ,, ירפס תא יתרבח יכ ,ותמדקהב ּבותכל
 אקנעצערטסעפל םלועמ יתבתכ אל יכנא יכ ,בטיה תעדי תמאבו ,ותרקב יצח יב תוריל ול ןוא
 תושרב אל ל"ומל ע"א השע ,טפשמב אֹלֹו רשויב אל ילש ןאמארה םע תמאב גהנתה אוה
 ןוכנו יואר ?ודימ תאז שקב ימ .ינוצרו יחור דגנ ותמדקהב הברה גהל ּבתכו ךתושרב אֹלֹו
 .ךילע הבוטה 'ה דיכ םיברּב ונקידצתו ךקיח ברקמ ךנימי איצות יכ ,היה

 .א י"ש ךתבושתל הפצמה ךבהאו ךדידי 1

 ,םיוברעדעצ ר"ה עססערדאה לע חלשת ל"נה רמאמה תא

 {.זרעביִא}

 ,1868 לירּפא 4 ,סעדָא

 !טנַײרפ רעטבילעג ליפ ןַײמ

 ןַײמ ריא טַאה סיוועג ןוא ,ווירב רעַײא ףא טרעפטנעעג ךַײא ךיא בָאה ןָאסרעכ ןופ
 טוג יוזא טלָאז ריא סיוכרוד ךַײא ךיא טעב ,רערעַײט ןַײמ ,טציא .(6: ןעמוקאב רעפטנע
 ,רעלעטשטפירש ןופ טפאשלעועג א ןגעװ ןאלפ םעד ןקישסיורא רימ רעכיג סָאװ ןוא ןַײז
 ;ךַײא אּב טציא ךיז טניפעג רע זוא ןבירשעגנָא קירוצ טַײצ א טימ ןיוש בָאה ךיא סָאװ
 ךיא סָאװ ,ןריפסיוא טעוװ ריא זא ,ףָאה ךיא ןוא ,קיטיינ רעייז טציא רימ זיא לקיטרא רעד
 .ןעמאז טינ טעװ ריא ןוא ,ווירּב ןַײמ ןעמוקאב טעװ ריא יװ גָאט ןקיבלעזמעד ,ךַײא טעּב
 םיא טלָאז ריא ,ךַײא טעב ןוא ךַײא טסירעג םיוברעדעצ 'ה טנַײרפ רעטצעשעג רעזדנוא
 ןעוװעג זיא סָאװ ,לקיטרא ןסיורג רעַײא יונעג טדערעגמורא טינ טָאה רע סָאװ ,ןקידלושטנא
 -ענוצ םיא טָאה ריא ןכלעװ ןוא ,'םסהפוט םעסאססדע, ןרעמונ ייר א ןיא טקורדעג
 ךיא .טַײצ עקיטיינ יד ףורעד טאהעג טינ טָאה ןוא טקיטפעשאב רעייז זיא רע ;(5: טקיש
 ןוא ןעגנוקנערק ליפ עקאט טָאה רע םערָאװ ,דלושמוא ןַײז ןקיטעטשאב ןעק ןוא סע סייוו
 -ראפ ליפ ךָאנ ןוא ,טונימ עדעי ןבראטש םאב טלאה ןוא קנארק זיא יורפ ןַײז .ןקילגמוא
 ןוא ,טנַײרּפ רעזדנוא ,םיא טקידלושטנא .ןבע? טָאד םיא ןרעטיבראפ סָאװ ,ןקילגמוא ענעדייש

 | .ךַײא ןטכא ןוא ןצעש סָאװ ,ענעי וצ טרעהעג רע זא ,ןסיוו טַײז !
 זא - ,קיטכיר טינ ןענַײז סָאװ ,ןכאז וצ רימ טבַײרש "למרכה, ןופ רעקיטירק רעד

 בָאה ךיא זא ,ןגָאז עמָאדקאה ןַײז ןיא לָאז רע ,ָאקנעשטערטסעּפ ףא טקריװעג בָאה ךיא
 -עג יד םיא טיג סָאד ןוא !ןסור ראפ טּפיוהרעד טסאפראפ "םינבהו תובאה, קרעו ןַײמ
 ,טוג רעּבָא ךָאד טסייוו ריא .,(*+ קיטירק ןַײז ןופ ןלַײפ יד רימ ןגעק ןדנעוו וצ טַײהנגעל
 ,ךעלקריו ,טָאה רע .ןבירשעג טינ ַָאקנעשטערטסעּפ וצ ןבעל ןיא לָאמ ןייק בָאה ךיא זא
 ןוא שינעביולרעד ןַײמ ןַא -- ךע ;צעזעגמוא ןוא טכערעגמוא טלדנאהעג ןאמָאר ןַײמ עייגענעב
 ןאסא טרעדױלּפעגנָא עדערָאפ ןַײז ןיא ןוא רעּבעגסיורא ןא ראפ טכאמעג ךיז רערעַײא ןָא
 םיא סע טָאה רעװ .גנאלראפ ןַײמ ןגעק ןוא ןעגנוניימ ענַײמ ןגעק ןענַײז סָאװ ,ןכאז עניוזעג
 ןעלטנפע טפאשטנעק רעכעלנייוועג רעַײא טימ טלָאז ריא ,טכער ןעװעג טלָאװ סע ?ןטעּבעג
 .קידלוש טינ ָאד ןיב ךיא ןוא ןָא טינרָאג סע ךיז רעק רימ וצ זא ,ןזַײװנָא

 ,א ייש ,רעפטנע רעַײא ףא טראוו סָאװ ,טנַײרּפ רעקידנביל רעַײא

 .סערדא סמיוברעדעצ 'ה ףא טקיש לקיטרא םעד

 תפ 0
 ,1868 יאמ 10 אססעדא

 !להיקי ידידי

 !אמ דע דורט יתייה יכ ,ךיבתכמ לע הכ דע ךיתובישה אל רשא ,ךיניעב אלפי לא
 ידי יבא חונמה ג"המ 'םימכח רדא, 'סבו "םינבהו תובאה, ירּפס תספדהב הלאה םימיב
 יהמואמ יתבתכ אל יתיבל םג יכ דעו ימחל לוכאמ יתחכש יכ דע ,ןייטשנרעב ןאמיס ריכּגה
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 ירבדו ןילמב ריבכא אל תעכ םג לבא ,ךילא בותכל דעומ יתחקל טעמ חונא רשאכ תעּכו
 דוע ךל יתבתכ רשאכו זאמ ךל יתדגה רשאכ יכנא יכ ,יריקי אופא עד .םיטעמ ויהי
 לע יסיכמ איצוהל לכוא אל יכ ,תעכ ךל דיגא ןכ ,ךתקתעה תספדה םרטב ,וועליהאממ
 ,רבכ הז ךל יתדגה .םירפס לע יפסכמ איצוהל יתואלנ רבכ רשא ןעי ,א"פ וליפא ךתקתעה
 לכו ,ינתוח ןחלשל הפצמ ינא דועו םינבו השא ל"ת יל שי ,בוט אל בצמב תעכ יכנא יּכ
 'ה ,תמאב יל הלוח םהמ דחא ןיאו לעמ וראשנ ירובע לדתשהל יּבהאמו יעדוימ תֹוחטבה
 ינבויתשאמ יתיבמ קחרה ץראב דונל חרכומ יתויהב תעכ ישפנ הל העבש תוער המכ עדוי
 חלצי ילוא ,תעכ איה יתוקת לכו ,הלילו םמוי יבבלב ןוגיו יריקי לובסא תובר ,ישפנ הבהאש
 יִכ יִל רמוא התא הנהו ,ינב ינפ תא תוארלו יונ לא בושל לכואו המ ףסכ םוכס ףוסאל יל
 !ידידי ,אל ,אל !!ךדיל חלשאו יתוקת תיראש תא חקא יכ ,יתצבק רשא טעמה תא חקא
 רשאכ ,ירעצב ףתתשת אלו יבל באכ שיגרת אל ,ינבהאת אל הנה ,רמוא התא הּכּכ םא
 ךל שיו התע ךל בוט ש"הב ןה ,תאוכ יתישע אל ךמוקמב יכנא .קדצב ךממ תאז יתיכח
 ררועלו יבצמ רתוי ךינפל ראתל ףיסוא אל לב .?למואה ךדידי תא תונח חכשת ךיאו לֹּכ
 יב ,ךל דיגא רוציקבו ינממ ךבל חישקת יכ יכנא האור ןה ,ליעֹוה אלל ךתבהאו ךימחר
 ,יחורב אל ויה ךתקתעה תספדהב ךיתוגהנה לכ ,יתא קדצה יכ ךמצעב תודוהל ץופחת אל םא
 תשקבו תכלה התאו ,התספדה לע ףסכ איצוהל לכוא אל יכ הנושארב ךב יתודיעה יכנא ןעי
 רעשב ספדנכ ,ל"ומה םיתייהנ םכינשו ,יתעידיב אלש כ"ג אקנעצערטסעּפ תא ףתוש ךל
 יכ ךמצעב תודוהל ץופחת אל םא הנה ,וצפחכ רפסהב כ"ג גהנתה אקנעצארטסעפו ,רפסה
 לכותו ךתקתעהמ תקלוסמ ידי יכ ךל רמואו הלילח אטח ךב םישא אל ינא זיכנ יתֹא קדצה
 !ירזועב היהי 'ה .תחא הטישק וליפא ילמעו יעיגי דעב יל תת ילבמ הצרתש המכ חיורהל
 ןתונ יננה בל בוטבו הצפח שפנב ?והתל לומעל יתנכסה אל םאה ז"ע ןנואתא המ תמאבו
 יתבושת תאז הנה .קדצהו רשויה י"פע ךתקתעהמ תחקל יל יואר היה רשא לֹכ תא הנתמב ךל
 ךחיכואו הבחרב ךתא רבדא זא ,ךנחמב רצק ןמז דועב היהא רשאכ ש"היאו הרצקב ךל
 הלילח יבלב ןיא יכ ,יריקי יל ןמאה קר .יוארכ ידמע תגהנתה אל יכ ךיניעל הכרעאו
 ןוכנו ,התעכ זאכ יכנא תמאב ךבהא ..ןורחאה ךבתכמב ילא ךירבד לעו ךילע תומוערת
 םימעטמ ךתקתעה לע אל לבא תת לכוא ףסכ םגו ,לעופב יתבהא ךתוארהל דימת יכנא
 יתייה הנה ,םינכוס ךל גישהל ךתשקבל עגונב -- .פ"'עב ךל דיגא דוע רשאו ךל יתדגהש
 ךירפס לבקל ונל הצרתנו ם'מחסּמפ םסרופמהו עדונה ס"מה לצא ןיסירפ ר"ה ונדידי םע
 ריחמה יכ חטב ייהתו ןיסירפ ונדידי ידיל יפמעזקע 50 ךרעב ע"על חולשל לכותו ןאיסימאקב
 לכבו השעא ךתקתעה תבוטל תושעל יתלכיב 'יהיש המ לכ יכ חוטב היהו ,תומילשב ךל עיגי
 םיבר ןעי ,דאמ הּברה חיורת יכ יל רמוא יבלו םינכוס ךל שקבל ץמאתא אובאש םוקמה
 ירפס תא החנמל ךילא יתחלש םויה .ז"ע רּבדנ דוע ךנחמב היהא רשאכו .ותורקל םיואתמ
 יעשפ תעכ ובר יכ םנמא םא ,ותשקבכ יפמעזקע יתחלש ג"בא 'הל םג "םינבהו תובאה,
 ןתא ךנחמב היהא רשאכ םונש רמאת יקסמינאלס ר"ה ונדידיל .דימת החילסה ימע .ידגנל
 יתארק רשבמ לֹוקהב ךרמאמ .יכרדל אססעדאמ עסא םיטעמ םימי .דועב .פמעזקע יימָצעב ול
 נשויו החלצ עשרה ךרד םא ךרבד לכּב הוה המ יריקי לבא .דאמ דע יניעּב ןח אצמו
 ושא ,בלה תבוטו הרקיה ךתיער םולשל ימׁשב שורדל ךממ השקבּב ...ומוקמ לע חטב
 יבל לכב הדבכא

 .א י"ש םימתבו תמאב ךבהאו ךדידי

 .ל"נה .ימשב שורדי וואדאש 'רה ונדידיל

 (.זרעביא|

 ,1868 ַײמ 10 ,סעדָא

 !טנַיײרפ רערעַײט ןַײמ

 ךיא .ווירב ערעַײא ףא טרעפטנעעג טינ טציא זיב בָאה ךיא סָאװ ,טינ ךיז טרעדנּוװ
 "םינבהו תובאה, קרעװ ןַײמ ןקורד ןטימ ןעמונראפ קראטש רעייז ןעוועג טַײצ עצנאג יד ןיב
 זיא זא ,יוזא ,(64 רעטָאפ סנייטשנרעב ןָאמיס טנַײרפ ןַײמ ןופ "םימכח רדא, ךוב סָאד ןוא
 ב ךיא ןעוו טציא ,םייהא ןבירשעג טינרָאג ןוא ןסע םוצ טַײצ ןייק טאהעג טינ עליפַא בָאה
 םסָאד לעװ ךיא רעּבָא ,ךַײא ןבַײרשוצנָא טַײצ יד סיוא ךיא ץונ ,רעַײרפ לסיּבא ןרָאװעג
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 ןיא ןוא טגָאזעג גנא/ ןיוש ךַײא בָאה ךיא סָאװ זא ,רערעַײט ןַײמ ,ןסיװ טַײז .ץרוק ןַײז
 :עזרעביא רעַײא טקורדעג ךיז טָאה סע רעדייא ךָאנ (5? װעליהָאמ ןופ ןבירשעג ךַײא בָאה
 ַײמ ןופ עקיּפָאק ןייא ןייק ןָאק ךיא :טציא ךיוא ןגָאז עבלעזסָאד ךַײא ךיא לעװ -- גנוצ
 וצסיוא ןרָאװעג דימ ןיוש ןיב ךיא םערָאװ ,גנוצעזרעביא רעַײא ףא ןּבעגסיױא טינ ענעשעק
 עטוג ןייק טינ טציא זיא עגאל ןַײמ זא ,טרעלקרעד גנאל ןיוש בָאה ךיא .רעכיב ףא ןבעג
 נרעווש ןַײמ וצ ןָא ץלא ךָאנ םוק ךיא ןוא רעדניק טימ בַײװ א ןעקנאד וצ טָאג בָאה ךיא
 בָאה רימ ראפ ךיז ןעימאב וצ עטנאקאב ןוא טנַײרפ ענַײמ ןופ ןגָאװצ עלא יד ןוא ,טסעק
 ליפעגטימ ןכעלקריוו ןייק טינ טָאה ייז ןופ רענייא ןייק ןוא טכארבעג טינ ךאז םוש ןייק וצ
 ןופ ןרעדנאוו וצ ןעגנּוװצעג ןיב ךיא זא ,טציא רימ זיא סע רעטיב יװ ,סייוו טָאג .רימ וצ
 יו גָאט ,סוא ליפ ייטש ךיא ,רעדניק עביל ענַײמ ןוא יורפ רעטבילעג ןַײמ ןופ ,םייה ןַײמ
 ןעגנילעג רימ טעװ רעמָאט ,טציא זיא גנונעפָאה עצנאג ןַײמ ,ראצ ןיא ךיא ןיּב טכאנ
 ניק ענַײמ טימ ךיז ןעז ,םייהא ךיז ןרעקמוא ןענעק ךיא לעװ ,טלעג סָאװטע ןּביײלקפיונוצ
 ןבילקעגפיונוצ בָאה ךיא סָאװ ,עקיצניװ סָאד ןעמענ לָאז ךיא ,רימ ריא טגָאז ָאד ןוא -- ,רעד
 ןקישּפָא סע לָאז ךיא ןוא ,ןעגנונעפָאה ענַײמ גייל ךיא סָאװ ףא עטצעל סָאד ןעמענ לָאז ךיא
 ןימ טָאה ריא זא ,סע טסייה ,סניוזא טגָאז ריא בוא !טנַײרפ ןַײמ ,ןיינ ,ןיינ !!!ךַײא וצ
 ,רעמוק ןַײמ ןיא לַײטנָא ןייק טינ טמענ ריא ןוא קיטײװ ןַײמ טינ טליפ ריא ,ביל טינ
 ןָאטעג טינ סניוזא טלָאװ טרָא רעַײא ףא ךיא .ךַײא ןוֿפ טכירעג טכער טימ ךיז בָאה ךיא יװ
 ןגעו ריא טסעגראפ עשז יװ ָאט--ץלא טָאה ריא ,טוג ןעקנאד וצ טָאג ,ךָאד זיא ךַײא
 ןַײמ ןרעדליש טינ רעמ ךַײא לעװ ךיא רעבָא ?טנַײרפ ןכעלקילגמוא רעַײא וצ דיילטימ
 קיצרעהטראה טַײז ריא ,ךָאד עז ךיא ,עביל ןוא דיילטימ רעַײא וצ ןפור טסיזמוא ןוא עגאל
 ןא ,ןעמיטשוצ ןלעװ טינ ןיילא טעװ ריא בוא :ןגָאז ץרוק ךַײא לעװ ךיא ןוא רימ ןגעק
 ןענַײז גנוצעזרעביא יד ןקורד ןטימ ןעגנולדנאה ערעַײא עלא זא ןוא ךיא ןיִב טכערעג
 ןעק ךיא זא ,טרעלקרעד ןָא בײהנָא ןופ ךַײא בָאה ךיא םערָאװ ,גנאלראפ ןַײמ ןגעק ןעוועג
 ראפ ךיז ןענופעגסיוא ןוא ןעגנאגעג טַײז ריא ןוא ,יז ןקורדּפָא ףא טלעג ןייק ןבעגסיוא טינ
 .-סיורא יד ןרָאװעג טַײז דנאנעבלאז ריא ןוא ,ןסיװ ןַײמ ןָא ךיוא ,ָאקנעשטערטסעּפ ףעטוש א
 ךיוא ךיז טָאה ָאקנעשטערטסעּפ ןוא ,טאלב-לטיט רעד ףא טקורדענּפָא טייטש סע יװ ,רעבעג
 ,ןעמיטשוצ טינ ןיילא טעװ ריא ביוא -- ,טסולגעג םיא ךיז טָאה סע יװ ,ךוב ןטימ ןעמונאב
 זא ,ןגָאז ךַײא לעװ ךיא ןוא ןקידלושאב טינ טרָאפ ךַײא ךיא לעװ ,ךיא ןיב טכערעג זא
 טנעק ריא ןוא ,גנוצעזרעביא רעַײא ףא סעיונעטערּפ עלעירעטאמ םוש ןייק טינ בָאה ךיא
 טעברא ןַײמ ראפ עקיּפָאק ןייא ןייק רימ קידנבעג טינ ,טליוו ריא לפיוו ןענידראפ ריא ןופ
 ןיב יצ ,ןגָאלקאב ָאד ךיז ךיא לָאז סָאװ ,ךעלקריוו ןוא !ןפלעהסיוא רימ טעװ טָאג .ימ ןוא
 סָאװ ,ץלא ךַײא ךיא קנעש קיליװ ןוא ןרעג ?טסיזמוא ןטעברא וצ טניוװעג טינ ןעד ךיא
 זיא סָאד .גנוצעזרעביא רעד ראפ ןעמוקאב טפראדעג טַײקיטכערעג רעד טול טלָאװ ךיא
 ,ןַײז ךַײא אב ןכיגניא ףליה סטָאג טימ לעװ ךיא זא ןוא ,רעפטנע ןַײמ רעטרעװ עצרוק ןיא
 ריא זא ,ןזַײװאב ןוא ןרעלקרעד ךַײא לעװ ךיא ןוא ןדייר ךעלריפסיוא ךַײא טימ ךיא לעװ
 ,רערעַײט ןַײמ ,רימ טביולג רָאנ .ןַײז וצ ףראדאב סע יװ טינ טלדנאהעג רימ ןגעק טָאה
 וצ רעטרעװ ערעַײא ףא ןוא ךַײא ףא סעיזנעטערּפ םוש ןייק ןצראה ןיא טינ בָאה ךיא זא
 ךיא ,טציא ךיוא רעירפ יװ ,ביל קיטכירפוא ךַײא בָאה ךיא ...ווירב ןטצעל רעַײא ןיא רימ
 ,טלעג ןבעג ךיוא ןעק ךיא ,עביל ןַײמ גנולדנאה טימ ךַײא ןזַײװסיױרא טיירג קידנעטש ןיב
 ןוא טגָאזעגסיורא ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,ןוויטָאמ יד טול ,גנוצעזרעּביא רעַײא ףא טינ רעבָא
 ןגעװ גנאלראפ רעַײא עיינענ זיא סָאװ -- .ךעלדנומ ןרעלקרעד ךָאנ ךַײא לעװ ךיא סָאװ
 ןטסּוװאב םאב ןעוועג ןיסירּפ 'ה טנַײרפ רעזדנוא טימ ךיא ןיב ,ןטנעגא ךַײא ראפ ןעניפעג
 ;עיסימָאק ףא רעכיב ערעַײא ןעמענ וצ טמיטשעגוצ טָאה רע ןוא ,86ח08 רעלדנעהכוב
 ,ןיסירּפ טנַײרפ רעזדנוא ןופ סערדא ןפא ןראילפמעזקע 50 ןקישסיורא לַײװרעד טנעק ריא
 ךיא זא ,רעכיז טַײז .ןצנאגניא ןעמוקאב ריא טעװ טלעג סָאד זא ,רעכיז ןַײז טגעמ ריא ןוא
 ןעמוק רָאנ לעװ ךיא ןיהּוװ ןוא גנוצעזרעביא רעַײא בילוצ ךעלגעמ רָאנ סָאװ ןָאט ץלא לעװ
 טעװ רַיא זא ,רימ טגָאז ץראה סָאד ןוא .ןטנעגא ךַײא ראפ ןכוז וצ ןעימאב ךיז ךיא לעװ
 ךיא זא ןוא ,גנוצעזרעביא יד ןענעייל וצ ןראג ןשטנעמ ליפ םערָאװ ,ןענידראפ ךאסא רעייז
 .ןדייר ךָאנ םעד ןגעװ רימ ןלעװ ,ךַײא אב ןַײז לעו

 ןיא ּבָאה ךױא ,(:?"םינבהו תוּבאה, ךוב ןַײמ טקישעגסיורא ךַײא ךיא ּבָאה טנַײה
 ןגעק ןכאז ליפ ןיא זיא רע .גנאלדאפ ןַײז טול ,ןרעבָאלטָאג .ב .א 'ה .זקע ןא טקישעג
 טנַײרפ רעזדנוא טסירעג .ןקידלושטנא וצ טיירג קידנעטש ןיב ךיא רעבָא ,קידלוש רימ
 וקע ןא ןּבעגרעביא ןיילא םיא ךיא לעװ ,רימָאטישז ןיא ןַײז לעװ ךיא זא ;יקסמינָאלס יה

 א
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 "רשבמ לוק, ןיא לקיטרא רעַײא .רעטַײװ ןרָאפ סעדָא ןופ ךיא לעװ םורא געט עכעלטע ןיו
 ,רערעַײט ןַײמ ,רעבָא גוט סָאװ .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז רימ זיא רע ןוא טנעיילעג ךיא בָא!
 ןסירעג וצ ךַײא טעּב ךיא ...לעטש ןַײז ףא טסעפ טציז ןוא קילג טָאה עשָאר רעד זג
 ןצראה ןצנאג ןופ יז ץעש ךיא סָאװ ,יורפ רעטוג ןוא רערעַײט רעַײ;

 .א י"ש ,קיצראה ןוא קיטכירפוא ךַײא טביל סָאװ ,טנַײרפ רעַײא

 .ןװָאדאש 'ה טנַײרפ רעזדנוא רימ ןופ סורעג א

 אט 1

 86ז0ץ026 13 וסצסחנמסז 8

 !ישפנ הּבהאש יריקי ידידי

 םינב בלו םינב לע תובא בל, דחא קרפ ףורצב בתכמ ךל יתחלש םימי הרשעכ הז
 םויה דעו ,דאמ יל םישורדהו ילא םיעגונה םינוש םירבד תודא לע ךיתשקבו "םתובא לע
 ךל חלוש יננה תעכ -- ?יריקי הז המ לעו הז המ .יחור תרומל ךתבושת דוע יתלבק אלי
 ינש רבד לע .בוט לזמל ,המלשנ יתכאלמ ה"ּבו ןאמארהמ םינורחאה םיקרפה ינש דוע
 עדו .טופש םהילע טופשתו בטיה לודג ןויעב םתוא ארק המואמ ךל דיגא אל הלאה םיקרפה
 םלכ אל רשא) האלפנ עריטס ךרדבו .דאמ תודבכנ תולאשלו םינינעל םיזמרמ םה יכ םנמא
 --.תירבעה תורפסה רבדב תחא הלאש וריתי (ןעטנעדוטס וזיא יתלוז ,התוא וניבי

 דוע ךתקתעה לע יניע םישאש דאמ דאמ ץוחנ יּכ ,ךל דיגהל שלשאו הנשא
 תומוקמב ןקתאו הילע תרקמ ןיע ריבעא .סופדל התוא ןיכתו שדחמ התוא בותכת םֶרטּכ
 איסור שיא ונילא אורקל תיגיגכ רהה ךילע ףוכא םגו ןוקתל םידמועה םירבד וזיא םידחא
 ץוחו .תרקב ןיעבו בל םושב ,הלכו לחה הקתעה|ה| תא אורקל לחנ וניתשלשו ,דחא ןיבמ
 הרהמ ינעידותש ךשקבא תאזל יא .ותספדה ןפוא לע דוע ץעיתהל ונחנא םיכירצ תאזל
 .אשמל תעכ ילע העיסנה יכ םא ,הזה ץוחנה רבדה ןעמל ךילא אובאו ךבתכמנ

 .א י"ש ךתבושתל הפצמה ךבהאו ךדידי

 .ךילע םיולנה לכו הדובכה ךתיער תא ימשב ךרב

 -- ףושניג ,חסקסתסאג -- "ולש, ,008086/ תיסור ןושלּב אוה "רימזה, םש ןורתפ
 .סעקענציכ 20210804/ "עלסה

 ן.יזרעביא|

 80ז0ץס26ש6, 13 גאסטסז0ס6ז 1868-

 !טנַײרפ רעטבילעג ,רערעַײט ןַײמ

 -וצ בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,(5/ווירב א טקישעג ךַײא ךיא ּבָאה קירוצ ןעצ גָאט א טימ
 ןטעבעג ךַײא בָאה ךיא ןוא ,"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל, לטיּפאק א טגיילענ
 רעּבָא ,קיטכיוו רעייז רימ ןענַײז ןוא רימ וצ ןָא ךיז ןרעק סָאװ ,ןכאז ענעדיישראפ ןגעוו
 יד זיא סָאװ .ןעמוקאב טינ ךַײא ןופ רעפטנע ןייק גָאט ןקיטנַײה ףא זיּב ךיא בָאה רעדייל
 -- ?רערעַײט ןַײמ ,עביס

 זיא טימרעד ןוא ,ןאמָאר םענופ ןעלטיּפאק עטצעל ייווצ ךָאנ ךַײא ךיא קיש טציא
 ןעלטיּפאק ייװע יד ןגעוו .טקידנעעג טונימ רעטוג א ןיא ,ףליה סטָאג טימ ,טעברא ןַײמ
 טַײקמאזקרעמפו סיורג טימ ךרוד יײז טנעייל ,ןגָאז טינ טרָאװ ןייא ןייק ךַײא ךיא לעװ
 ןוא ןכאז עקיטכיוו רעייז ףא ןעקניוו ייז זא ,רעבָא ןסיוו טַײז .לייטרוא רעַײא טלעטש ןוא
 סע ןלעװ ןטנעדוטס עכעלטע רָאנ ,עלא טיִנ סָאװ) רעגייטש ןשיריטאס א ףא ןוא ,סעגארפ
 .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןגעוו עגארפ ןייא ייז ןרעפטנעראפ (ןייטשראפ

 ךיא ,קיטײנ סיוכרוד זיא סע זא ,לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ רעביא רעזאכ ךיא
 םוצ ןטיירגוצ ןוא ןבַײרשרעביא יז טעװ ריא רעדייא ךַָאנ ,גנוצעזרעביא רעַײא ןעז לַאז
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 ךיוא .ןעגנורעסעבסיוא עקיטיינ יד ןכאמ ןוא ןקוקכרוד גנוצעזרעביא יד לעװ ךיא .ןקורי
 -כרוד טירדעבלאז ןלָאז רימ ןוא ,סור א רענעק א ןדאלנַײא לָאז עמ ,סיוכרוד ךיא רעדָאנ
 .םעד רעסיוא .ףָאס ןזיּב בייהנָא ןופ םאזקרעמפוא ןוא טסנרע גנוצעזרעביא יד ןענעייל
 ךיג רימ ךַײא ךיא טעב רעבירעד ,ןקורד ןופ ןפיוא םעד ןגעװ ןטָאראב ךיז רימ ןפראר
 ,ןרָאפ וצ ןעמוק ךַײא וצ ךאז רעקיטיינ רעד בילוצ לעוו ךיא ןוא ,ווירב א טימ ןלייטוצטימ
 .רטוש טציא רימ ראפ זיא עזַײר יד שטָאכ

 רעפטנע רעַײא ףא דלודעגמוא טימ טראוו סָאװ ,טנַײרפ רעקידנּביל רעַײא

 .א ייש

 .עקירעַײא עלא ןוא ירפ רעטצעשעג רעַײא ןעמָאנ ןַײמ ןיא טסירעג

 --*עלסה ףושני , ,"חסק6חסאג. --ולש ',*60408614 ,--שיסור ףא זיא "רימזה,
 ."סעקעט 202:08214

 .אפ 2

 .1871 ראונעי 14 גרוברעטעפ .טס

 !ירלקי יבהאמ

 תפשב יתע-בתכמ רימאטיזב רואל איצוהל יתוא םיררועמ ב"פב רשא יערו יבהוא
 הלא יבהאמ רשא ןעיו .ןוישרה ינעמל גישהל הנידמה ירש לצא לדתשהל ינוחיטביו תידוהי
 יכ ,יכנא חוטב ןכ לע ,םקיר בושת אל רוחא הלשממה לצא םתולדתשהו המה םֵׁשֹה ישנא
 יַנֹפִל ךנורכז תעכ אב תמאב םינש המכ הז ךבהא רשא הברה יתבהאמו .יצפח גישא םעפה
 ןּככ םיבר ירבד יפל רשא ,ע"המ תאצוהב ידמע ףתןת|שתׁש ךתוא אורקלו הז יבתכמב ךדקפל
 ונתלועפל יהי רכשו קירל עגינ אל יכ ,ונל םגו לארשי ינב וניחאל וב ליעוהל לכונ םימלש
 םגו יוארכ איסור תפשב התוא בותכת התאו ,עממארגארּפ אמגודל הזב ְךֶל חלוש יננהו
 ןכות .ב"פב 1228606 תק282606 חס המחגעמ תסטהתעח לֹא השקב ונמשב ךירעת
 ברקב היפהל הצפח ;כי העשי לכו הלשממה תילכתש תויהל, :הז ןונגסב היהי השקבה;
 ץראה םע םע ודחאתי הז רובעבו ,הנידמה ןושלו רפס םדמללו ,םיסורה ישגר םידוהיה
 תידוהי תפש תא רוחבל רבדה ץוחנו בוט ןכל וכו 'וכו וירוסחמ שיגרהלו ויכרצב ףתתשהל
 ,עבטהו םלועה תועידי ,לכשה רסומ ירבד .הצרנה תילכתה תנשהל ןמאנ יעצמאל תרבודמה
 םידוהיה תא וריעי תידוהי ע"מב ואוביש הלאכ םירבד דועו הנידמה תבהאל תוררועתה
 רעושי רכזנה יעצמאה .םתאמ םישרוד הלשממהו ןמזה המ תעדל םבל ונתי םלכו םתמדרתמ
 תא םיבהואכ ןכבו ,שקובמה תילכתה תגשהל ותרזע יפל לבא ומצע תובישח יפל אל לקשיו
 ונררועתה הנידמה תלעותל עגונה רבד לכב םישיגרמו הלשממהל םינמאנ םישנאכו ונתירב ינב
 וניחא לע לועפל ונידי תא ואלמיש םהמ שקבלו תוכלמה ירש ינפל תאז השקבב אובל
 ,תעגמ ונדיש םוקמ דע ונתחלשמ תא אלמנ יכ הקזח 'ונתוקתו ,תידוהי ע"מ תועצמאב
 בוטל ונתוא בורעל ולכוי המה ,תיסורהו תירבעה תורפסב הכ דע ונלמע לכו ונירפסו
 בותכת הזכ ןונגסב הנה 'וכו 'וכו .הזה ןינעב ונילע ןעשהל לכות יכ הלשממה תא חיטבהלו
 עממארגארּפ ףורצב עינעלווארפהל התוא חלשתו ימש םגו ךמש הילע םותהתו השקבה יריִקְי
 רבדהש יל המודמכו ,רעטסיימ אייצילאפה תאמ ינעמל גישעתש טסיל ענלעטירבאדאה ףרצבו
 דוע חנומ יתשא לצא יכ ,יריקי עדו .וואנאי 'רה ראדנאשזה תולתשה י"ע לקנב גישת הוא
 ונבשח תעב ,ד'בב רעטסיײמ אייצילאפה תאמ םינפל יתחקלש ,הזכ טסיל ענלעטירבאדה
 לריקי רהזהו רהזה קר .יתשא דימ והשרדת ךל ץוחנ היהי ילוא "ימע ןב, ע"מה איצוהל
 .הזמ שיא םוש עדוי לבל ,דאמ סומכ דוסב הזה רבדה לֹכ רומשל

 חלשת םויב יריקי התאו בויקל עסא םשמו אנליול ב"פמ בורקב עסא הארנה יפכ
 ,הזמ והעידותו ןיוועל ר"ה ונדידיל בותכת ומצעב םויה ותואב ,ב"פל השקבה תא

 ךל רפסא יתיבל םולשב יבושבו המואמ חלשת אלו בותכת אל וואקאיטסילח ןידאהל
 ינא רשא לכמ רבד םוש הלנת אלו קותשת ע"עלו .שרש רבד לֹכ עדתו בטיה ראב לכה
 ט סוג יכ ,וחור אצת הרהמ דעו יוכש ילגר לע דמוע קינטסעוװה ,הזימרב ךילא בתוכ

, 
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 טכלו ינבו יתשא םולשל ימשב שורדו םימיענה ב"בכו הרקיה ךתיער תא ימשב ךרב
 וניבהאמו וניעדויז

 .א י"ש שפנו בלב ךדידיו ךבהא

 ;(ווירב םענופ טַײז רעדנא רעד ףא ,שיסור ףא טפירשוצ)
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 ן.זרעביא}

 ,1871 ראוונאי 14 ,גרוברעטעּפ .טס

 !טנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 רימָאטישז ןיא ןּבעגוצסיורא וצ ךימ ןדייר רעּבָאהביל ןוא טנַײרפ רעגרוּברעטעּפ ענַײמ
 עטמאאּב עכיוה יד אב ןעִימאּב ךיז ןלעװ ייז זא ,ןרעכיזראפ ייז ןוא שידִיי ףא גנוטַײצ א
 זא ,רעכיז ךיא ןיב רעּבירעד ,ייז טימ ךיז טנכער גנוריגער יד סָאװ ,ןשטנעמ עטסּוװאב ןענַײז ענַײמ טנַײרפ עקיזָאדיד לַײװ ןוא .ףורעד שינעביױלרעד ָא רימ ראפ ןעמוקאּב וצ
 וצ קיטכירֿפוא ריּפש ךיא סַאװ ,עּביל עסייה יד ,(6פןכיירגרעד סנַײמ ךיא לעװ לַאמסאד



 ןַײא וצ ךעלטפירש ךיז ןדנעװ וצ ,ךַײא ןָא טנָאמרעד ךימ טָאה ,ןרָאי ליפיוזא ןיוש ךַײג
 ןופ עבאגסיוא רעד ןיא םענייניא רימ טימ ןקילייטאּב ךיז טלָאז ריא ,ךַײא ןגיײלרָאפ ןוא
 יא ןצונ ןעגנערב ריא טימ רימ ןענָאק ,ןגָאז ןשטנעמ ליפ יװ טול ,סָאװ ,גנוטַײצ רעד
 טעװ ךאז יד ןוא ,טסיזמוא טינ ןעװערָאה ןלעװ רימ םערָאװ ,ןיילא ךיז יא ,קלָאפ רעזדנוא
  רעביא סע טצעז ,םארנָארּפ א ןופ טקעיָארּפ א ַײברעד ךַײא קיש ךיא .טסנידראפ ןעגנערּצ
 ןיא "עינעשָארּפ, א ןעמָאנ רעודנוא ןיא ןָא ךיוא טּבַײרש ןוא שיסור ףַא קירעהעג יװ
 "עינעשַארּפ, רעד ןופ טלאהניא רעד .*12288406 1128826626 חס 2078 תסטהדע
 גנאלראפ ריא ןוא גנורינער רעד ןופ גנובערטש יד יװ יוזא :רעגייטש אזא ףא ןַײז ףראר
 -דנאל יד יז ןענרעלסיוא ,ןסור ןופ ליפעג סָאד ןדִיי ןשיװצ ןטיירּפשראפ ןיא טייטשאּב
 עריא ןיא ןקילײטאב ךיז ,גנורעקלעפאב-טּפיוה רעד טימ קיניײא ןרעװ ןלָאז ייז ,ךארפש
 טכער ןעוועג טלָאװ רעּבירעד -- ,.װ .א .א ,.וװ .א .א ,ןטיונ עריא ןליפטימ ןוא ןשינעפרעדאב
 םעד ןכיירגרעד וצ ףא לטימ קיסאפ א ךאפ ךארּפש עשידִיי יד ןבַײלקוצסױא קיטיינ ןוא
 -רוטאנ ןוא ןשינעעשעג-טלעוו ןנעװ ןעלקיטרא ,ןעלקיטרא עשילארָאמ .ליצ םענעשטנּוװעג
 עכלעזא ערעדנא ךָאנ ןוא ,דנאלרעטָאפ םוצ עביל ןַײא ןצנאלפ סָאװ ,ןעלקיטרא ,טפאשנסיוו
 רעַײז ןופ ןדִיי יד ןקעװפוא ןלעװ ,גנטַײצ רעשידִיי רעד ןיא ןעמוק ןלעװ סָאװ ,ןכאז
 יז ןופ טרעדָאפ סע סָאװ ,םעד טימ ךיז ןענעקאב וצ ןעראטס ךיז ןלעװ עלא יז ןוא ,ףָאלש
  טשינ ןרעװ ןגױװעג ןוא טצאשעגּפָא ףראד לטימ עקיזָאדסָאד .גנוריגער יד ןוא טַײצ יד
 םעד ןכַײרגרעד וצ ףא טַײקיסאּפ ןַײז קילדעװ רָאנ ,טרעװ ןכעלטנגיא ןַײז קילדעװ
 יײרט ןענַײז סָאװ ,רעדירבטימ ערעזדנוָא ּביל ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יװ .ליצ םענעשטנּוװעג
 ןשיכולעמ םוצ ןָא ךיז רעק עכלעװ ,ךאז רעדעי וצ ליפעגטימ ןּבָאה ןוא גנוריגער רעד
 -כעמלופאב ודנוא לָאז יז ,ןטעב רימ ןוא גנוריגער רעד וצ רעּבירעד ךיז רימ ןדנעוו ,ןצונ
 ןרעװ ןּבעגעגסיורא טעװ סָאװ ,גנוטַײצ א ךרוד רעדירּבטימ ערעזדנוא ףא ןקריװ וצ ןקיט
 רעזדנוא רימ ןלעװ ,ןענעק רָאנ ןלעװ רימ לפיו ףא זא ,טסעפ ןפָאה רימ ןוא ,שידִיי ףא
 רעד ןיא טעברא עקיטציא זיב עצנאג רעזדנוא ןוא קרעװ ערעזדנוא .ןליפסיוא גנומיטשאּב
 רעד ןגעג ןוא ןריוואק קירעהעג זדנוא ראפ ןענעק רוטארעטיל רעשיסור ןוא רעשידִיי
 ףא .וװ .א .א ,.וװ .א .א ןציטש זדנוא ףא ןירעד ךיז ןָאק יז זא ,טַײקרעכיז יד גנוריגער
 .רעַײא רעטנוא טבַײרש ,"עינעשָארּפ, א ,רערעַײט ןַײמ ,ןָא טבַײרש ָאזלא ,רענייטש אזא
 םארגָארּפ ןטימ םענייניא עינעלווארפ ןיא ּפָא סע טקיש ןוא ,ןקינַײמ םעד ךיוא ןוא ןעמָאנ
 -לצילָאּפ םאֹּב ןעמוקַאּב רימ ראפ טעװ ריא סָאװ ,"טסיל ינלעטירּבָאדָא םעד טימ ןוא
 סָאד ריא טעװ ,ווָאנאי יה ,יקסמראדנאשז םענופ ףליה רעד טימ זא ,ןכער ךיא ;רעטסיימ
 רעד ךָאנ ךיז טניפעג יורפ ןַײמ אב זא ,רערעַײט ןַײמ ,ןסיװ טַײז .ןגירק טכַײל ריּפאּפ
 -רעב ןיא רעטסַײמיײצילַאּפ םענופ ןעמוקאב לָאמא בָאה ךיא סָאװ ,"טסיל ינלעטירבָאדָא,
 ךַײא טעװ סע ּביוא ."ימע-ןב , גנוטַײצ יד ןבעגוצסיורא טנכערעג ןבָאה רַימ ןעוו ,וועשטיד
 ןלא ןייק ,םייהעג גנערטש ךאז יד טלאה רעּבָא .יורפ ןַײמ אב םיִא טמענ ,ןַײז קיטיינ
 ,ןסיוװרעד טינ ןופרעד ךיז לָאז שטנעמ

 ןופ ןוא ,ענליו ןייק ןרָאפקעװא ןכיגניא ןענאדנופ ךיא לעװ ,סיוא טוַײװ סע יװ
 םיא ןוא (6: ןיוועל 'ה טנַײרּפ רעזדנוא ןּבַײרשנָא גָאט ןקיבלעזמעד ריא טלָאז ,גרוברעטעּפ ןײק "עינעשָארּפ, יד ןקישּפָא ,רערעַײט ןַײמ ,טעװ ריא יװ ךַײלג .וועיק ןייק -- ןטרָאד
 : ,ןלייטימ םעד ןגעוו

 לעװ ךיא זא .ןקיש טינ ךאז ןייק ןוא ןבַײרש טינ ריא טלָאז (0 ווָאקאטסעלכ 'ה םעד
 יד ןסיװ טעװ ריא ןוא ןליײצרעד ךעלריפסיוא ץלא ךיא לעװ -,םייהא ןעמוקירוצ ךעלקילג
 בַײרש ךיא סָאװ ,ץלא סָאד ןופ טינ םענייק טגָאז ןוא טגַײװש לַײװרעד .יונעג ךאז עצנאג
 טעװ ןוא ךעלסיפ עשרעניה ףא טייטש (6:"קינטסעװ, רעד .קנּוװ א טימ ךַײא
 עלא ןבעגרעביא סָאד טנָאק ריא ...עקאט ןוא יש טסעסיוג רע ,ןבראטשקעווא ןכיגניא
 ןביולג סָאװ ,ןראנ ןייק ןַײז טינ ןלָאז יז ,(ןעמָאנ ןַײמ ןיא טינ רָאנ) עטנאקאּב ערעזדנוא
 ...טרָאװ ןדעי סווָאקאטסעלכ ןיא

 סירעג א רעּביא טיג .רעדניק עּביל יד ןוא יורפ רערעַײט רעַײא רימ ןופ טסירעג
 .עטנאקאב ןוא טנַײרפ ערעזדנוא עלא ךיוא ,רעדניק ענַײמ ןוא יורפ ןַײמ רימ ןופ

 .א יש ןצראה ןצנאג ןופ טנַײרפ רעַײא



 ט9 :

 :(והירב ןופ טַײז רערעדנא רעד ףא שיסור ףא טפירשוצ}

 ,רעה רעטצעשעג
 !שטיװעיײסָאמ יועל

 -טימ ןוא גנוטכא עפיט ןַײמ ךַײא ןקירדוצסיוא טַײהנגעלעג רעד טימ ךיז ץונאָּב ךיא
 ןייק רעמ ןעמענ (: רעטָאפ ןַײמ טינ ןוא ךיא טינ זא ,טכירכאנ עמענעגנָא יד ךַײא ןלייטונ

 ןענַײז ןוא ןריזיטאפמיס רעטָאפ ןַײמ ןוא ךיא זא ןוא (ז?"קינטסעװ, םעניא טינ ;ײטנָא

 ןשידִיי ןיא לאנרושז א רימָאטישז ןיא ןדנירג ןשטיװָאמארּבא ןוא ךַײא ןפלעה וצ טַײרנ

 1 .ןָאגראשו

 גנוטלאווראפ-טּפױה רעד ןיא ןעגנאלרעד טפראד ריא סָאװ ,"עינעשַארּפ , רעד ןיא

 טָאה ריא זא ,ןכַײרטשרעטנוא טּפױהרעד ריא טלָאז ,עסערּפ רעד ןופ םינָאיניא יד רעּביא

 יד (1 :ןגױא עריא ןיא ןקידיטראפ ןוא עסאמ רעשידִיי רעד ןקידיירּפ וצ ןעניז ןיא

 ןשיסור םעד  טימ גנורעטנעענרעד יד (2 ,גנוריגער רעד ןופ ןסערעטניא יד ןֹוא קיטילַאּפ

 ,ןסאמ עשידִיי יד ףא גנוקריװ רעשיליוּפ ןוא רעשישטַײד רעד ןגעק ןטַײרטש (3 ,קלָאפ

 עקיטליגכַײלג ןייק טינ ,ןטָאירטאּפ עשיסור עקיטכירפוא ןדִיי ןופ ןפאש ,ךעלגעמ טַײװ יװ (4

 ,יװ .א .א ןעמוק סכעלשַאמ ףא קידנטראו ,טַײקנסיװנוא ןיא ןבעל סָאװ ,ןרָאיזאטנאפ

 ןופ ענייא ןייק טינ רֶעבָא טקידירפאב "רשבמ לֹוק , גנוטַײצ עקידנריטסיסקע יד .וװ .א .א

 יז לַײװ ןוא שטנעמ רעקידנסיװמוא ןא זיא רעטקאדער ריא לַײװ ,ןעגנוגנידאּב+ עלא יד

 ;שטַײד ןיא ןָאגראשז ןשידִיי םעד ןעלדנאווראפ -- עבאגפוא ןא ראפ טלעטשעג ךיז טָאה

 רעשידִיי רעד ןופ ףליה-טלעג טמוקאב יז רעכלעוו ףא ,גנוגנידאב רעד ןופ ןעז וצ זיא סָאד

 טמיטש סָאד ןוא ,(64 1867 רעדָא 1868 רָאי ןראפ טכיראב םעד עז -- טפאשלעזעג-גנודליב

 -ללג ליפ זיא גנוריגער רעד ראפ .גנוריגער רעד ןופ ןסערעטניא יד טימ טינ לאפ ןייק ףא

 סָאד .ןשישטַײד ןיא רעדייא ,טסַײג ןשיסור ןיא ןעקנאדעג ןקידײרּפ ןדִיי וצ לָאז עמ ,רעכ -

 ךַײא ןלָאז ןוא ,"עינעשָארּפ, רעַײא ןיא ןרעדליש ריא טפרָאד סערעדנא ליפ ךָאנ ןוא ץלא

 יי א בא !ןפלעה רעטעג יד

 ןיװע ל פיס ַא רענעבעגעגרעּביא רעַײא

 םעגוץאהצ םסקעססמטנצ 68 צצ, םס 0606008408 ץח., ץ .זע- :סערדא

 .10808000 קמו4א2, 2. .אפ 30, אמ. .אֹפ 30, 8 (0.-1161606ץקז

 .רעכיג סָאװ ךאז יד ּפָא טוט ןא ם;

 אפ 3

 1880 ראוונעי 16 ב"פ

 !רקיה יבהאמ

 דע דחי םג שפנהו ףוגה יבואכמבו םישק םירוסיב הי ינרסי רסי הפ יתבש ימי ךןשמּב

 רשא ,םימסק -ירופסב םהה םיללמואה םישנאכ יתייה .הימוד יתמלאנו םהדנ שיאכ יתייה ינ

 םירעטצמו םישיגרמו םיניבמו םיאור םה ,תונושמ תוירבל וכפהנ םיערה םימסוקה תמחנ

 ,יריקי ןכ םנמא .םהינפל םתרצ דיגהלו םחור תא םהיבורקל עיבהל םהב ןיא םנמא רבדהי

 ,תומוצעו ,תוארונ תושגרה אלמ יבל ,םדא ינבמ יראותו יארמ שיאמ תחשמ םעוז לא תרבענ

 ךיתונולת תא !הלמ ןיא ההא ינושלבו שא רעבת יגיגהב ,תיחשהל דע ףא-ףעזב תורעוסה

 תחא אל ,רקיה ךיחאל ךיבתכמב תובר םימעפ יתעמש ךילא בותכמ יתלדח רשא לע ילֹע

 הרקיה ךתיער תאו ךתוא יתיוש ,יחיש ךינפל ךופשל ישפנ התלכ םג הפסכנ םימעּפ אלו

 לבא ,טעמ יל חורי ילוא יריקי יתעמד םכויראו םכינפל בתכמב הכבא יתרמאו ינוימדב ידגנל

 ךפתשהל תוצמאתמ יתושגרה ,םסקה תותובעב ומכ תורוסא ידי-- האלתמ הנהו טעב יעגנ ידמ

 !המואמ בותכל לכוא אלו יתמעפנ םנמא ינאו ןוילגה לע

 רשא ,הגותמ ישפנ הפלד יַארקבו ,ךיחאל ךבתכמב ילא ש"פ םעפה דוע יתארק לומתא

 דבכנה ונבהאמ תודוא ךירבד םלוא .ינוצרכ ךילא בותכלּו רורד יתושגרהל אורקל חכ יב ןיא



 די טעב זחאתו יתועורז לעמ םסקה תותובע תא ּוקתֹנ ןמאנ שחלכ טשקאב ראססעפאר!

 .הזה רקיה ונבהאמ תודוא םעפה ךילא בתוכ יננהו

 טשקאב ר"רה ונבהאמ ןיב היהש חוכיוה ךרד ךל עדונ יכ ,האור ינא ךבתכמ ירבדמ
 ןילמב ריבכא אל ןכבו ע;גאלאיזיהפהו האופרה ימכח תפסאב וואנַאחַארַאט ראססעפארפה ןיבו
 איהה הפיסאהב םינובנו םימכח דוסמ םירבח רשע םינש יכ הרצקב קר ךל רמואו הז ןינעב
 טשקאב יּכ הזה יתעה-בתכמב ספדנה ,םבתכמב ודיעהו "ַאימערוו עיאוואנה, לעב ירבד ושיחכה
 לבהו רקש יכ תעדל הארהו וואנאחאראט ירבד לכ תא םינמאנ םִיִתפֹומְבּו תעדו לכשהב החד
 ,הלאכ םירבדב להקה לֹכ יניעל טשקאבל הדוהו ןמא הנע וחרכ לעב וואנאחאראטו ,םדוסי
 חוכיוה לע השעמה היה ךכ תמאבו .םיאבה םימיב הדועתלו הרותל ול ויהי טשקאב ירבד יכ
 הינובנו ב"פ ימכח לכ טעמכ ואבו וצבקנ וואנאחאראטלו טשקאבל דוחיב וליבגהש ןורחאה
 רשא ירחא הנהו ,ימ תא חצניימ עומשלו תוארל ואב םישנו םישנא םע ןומהמ בר ברע םגו
 חא והתלו ןִיַאל םש הרורב הפשבו טשקאב אצי רבדל הברהו המבה לע וואנאחאראט אצי
 ,םיפוצר םיעגר השמחכ דדיה לוקב ועירו ףכ להקה לכ ואחמ ורבדבו ודגנמ ירבד לכ
 וזה ותענכהו .טשקאבל תודוהלו ושאר ןיכרהל םא יכ תרחא ךרד ול אצמ אל וואנאחאראט
 עמשנ םנמא םתעורת לֹוקבו ,דדיה לוקב ועיריו ףכ ואחמיו םיפסאנה תדע יניעב ןח האצמ
 ע"מב ספדנו ריעה לכב טשפתנ הזה רבדה .תואמל הברה תויפמ אצוי שרופמ טשקאב םש
 ותאנשב בזכמהו ףייזמה רואל ואיצומ תא שיחכהל םימכח רשע םינשה תאמ "השדחה תעח,
 הדוה אל יּכ ,רמואה וואנאחאראט בתכמ רכזנה ע"מב ספדנ םידחא םימי ירחא .םידוהיה תצ
 אצי זא .ותקדצ לע דיעי בורקב ספדויש יהפארגאנעטסה ןובשחו ,אנידד ארקיעב טשקאבל
 "סאלאג, ע"מב ובתכמ סיפדהו םימכחה תפיסאב לעטאדעסדערפה ,וואבולאג ראססעפארפה
 םִינשה בתכמו ,רבכ הז "השדחה תעה, ע"מב ספדנש ווערישטו טשקאב בתכמ יכ ,לכל יולג
 שאר תאמ הוכ יולג בתכמ ירחאו .םיתמאו םיחוכנ םינוכנ וואנאכאראט דגנ םימכח רשע
 יכ ,תעדל ךל יוארו ,ודגנמ לע רומג ןוחצנ גח טשקאב ר"רה גגח הפיסאה ןקזו םירבדמה
 תרוצב שבלתהו והארמ כ"חא הנש םיטרפ םישנא ןיּב חוכיוכ הלחתמ הארנש ,הזה חוכיוה
 רּבדה .ותנומא יִלֹעֹּב ןוחצנ ללכנ טשקאב ןוחצנּב ןכבו תונוש תונומא יתש ןב יללכ חוכוו
 "השדח תע, ע"מב (ראוונעי 15) לומתא אצי םיאנקהמ דחאו ,ונידנמ תא םירורמת סיעכה הזה
 וירבד תא אנ ארק .לארשי ינב ללכ תא ומעו טשקאּב דוּבכ תא תימרתּבו המרעּב עוגפל
 ,וחור רמּב ןנואתמ אוה .ותעדמ הזה םלענה רפוסה תא ואיצוה האנקהו האנשה יכ הארתו
 הזּבו ויחאל שיא םידמוע םידוהיהש תעב וקחד תעשּב םהיחאל ול םידמוע םניא םיסורה יכ
 ,םא יכ ,טשקאּבל ול ודמע םידוהיה אל יכ חכשו .טשקאּבו וואנאחאראט השעמל זמרמ אוה
 ודוּבכ לע הגאדהו סעכה וואנאחאראט םג .םיסור םירבח רשע םינשו יסורה לעטאדעסדערפה
 אלו םידוהי וירזוע ינש אירוטארעּבאלהמ שרגו רשויה ךרדמו ותעדמ ותוא ואיצוה ללוחמה
 ירחא ,הזה רּבדה אלפי אל וניניעב תמאבו .םידוהיה תא לובסי אל התעמ יכ ,דיגהל שוּב
 הרזגנ ךכ םאו .הזל הז םיברע םידוהיה יכ :ןידה תדמ ונילע חותמל ורמגו ונמנ רֹּבכ רשא
 ראססעפארפהל ונתוברעב םימעפ ףלא ונל םיענו ּבוט יכ ,יריקי הדות אלה ,תוברעה תרזג ונילע
 וואנאחאראטו טשקאב השעממ יכ שיגרמ יננה .המודכו לאיכלמלו וואקאילאפל ונתוברעמ טשקאב
 הוצמל בשוח ינאו ,םידוהיה תא טינקהל -- םתנווכו תורפסה םלועּב תוביר ירּבדו לופלפ אצי
 ,ךשנו תיבר אל אוה ואשונ רשא ,הזכ לופלפב קלח תחקל יּב"חאב טע שפות לֹכ לע הּבוחֹלֹו
 הרתי הדמב'תאצמנש תמאהו הריקחה תשקבו המכחה אטח אלא ןעדארדאפו ש"יי תריכמ אל
 ןוחצנ ןיטקהלו תמאה תא ףלסל םינווכתמ םש תורפסה םלועב איה ךכ הנה -- .םידוהיהּב
 ,תראפתלו הלהתל ב"פ לכּב התע עדונו דאמ לדגתנ טשקאב םש הישעה םלועב לבא טשקאּב
 םיפסאנה לכ ליכהמ רצ ושרדמ תִיּב םוקמו ,והיֿפ תרות עומשל ושרדמ תיּבל התע םיצר לכה
 ול יהש הלא וליפא ייתאל לכהו וחֹבׂשֹּב רפסל םיברמו טשקאּבל התע וריתכי לכה .המש
 .חמשת ןעמל הזה דּבכנה וניבהאמ תודוא ךעידוהל יתיאר תאז לכ תא .הלחתמ םיביואל
 רשא לע הי ךרביו תחנ עבשי ןעמל רקיה ונדידי ויּבאל םג הז יבתכמ תוארהל ךשקּבאו
 .ותדלומ ץראלו לארשי תיבלו ויבא תיּבל דובכל אוה רשא ,הז םדאּב רׂשיו םכח ןבב וננח

 יתכפהנ הנה ארונ םסק ידי לע ומכ לֹּבא ,יתודוא םג טעמ הפ ּבותכל יתלאוה אנ הנה
 יתמעפנ ,םימ יגלפ הנדרת יניע ומוקממ רֶתְי יּבל ,תודעור ידי ,הנושמ הירּבל תינש םאתפ
 ;,.אז רבה לכוא:אלו

 ,הרקיה ןתיערל םולש רומאו םימיענה ךינּבו ישפנ תודידי ךתּב אניט תא ימשּב קּבח
 אל רשא תאטה ילע תישת אנ לא .יבבל לכּב דאמ הדבכא דבכו יתוחאכ הבשחא רשא
 העמד ילחנב יתכלה סמת לולבש ומכ זא יתּבתכ ילמלאו יתלוכי אל יכ ,הכ דע יתבתכ



 ?יטפעש תיּבו ןייטשנעבורו דולנייו תיב תא םירקיה וניּבהאמ לכ תא ימשב ךרב
 .דאמ דע יל םידמחנה

 ?םישוע ם'בוזעה ינב המו הדומלגה יתשא המ ?יתיבב עמשנ הֹמ

 .א"יש בורקב ךתוארל הפצמה ללמוַאה ךבהא

 .עוּבש לכב םיבתכמ לבקא ינבמ םכמולש תשרודו האירב יִתֹב לעשאר

 (.זרעביא} :

 ,1880 ראוונאי 16 ,גרוּברעטעּפ

 : !טנַײרפ רערעַײט ןַײמ

 טימ ךַײלגוצ טּפָארטשעג טָאג ךימ טָאה ,ָאד ךיז ןיפעג ךיא סָאװ ,טַײצ עצנאג יד
 ךיא .ןרָאװעג טמוטשראפ יװ ןוא טרעדורעצ ןיב ךיא ;ןגָאלּפ עשילארָאמ ןוא עשיזיפ עּבראה
 ןענַײז סָאװ ,ןעגנולייצרעד-רעדנּוװ יד ןיא ןשטנעמ עכעלקילגמוא ענעי ןופ רענייא יװ ןיּב
 ,ןפַײרגאּב ,ןעעז יז :ןשינעפעשאּב ענדָאמ ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ףעשיק ןזייּב א ךרוד
 ןקירדסיא טינ ןענעק יײז ,ןדייר וצ טַײקַיײּפ יד טינ ןגָאמראפ ייז רעבָא ,ןרעיורט ,ןליפ
 י סטָאג ךרוד ,רערעַײט ןַײמ ,ָאי .רעמוק רעייז ןגָאזסױרא ,טימעג רעייז עטנעָאנ יד ראפ
 עכעלקערש לופ זיא ץראה ןַײמ ,ךַײלג ןשטנעמ וצ טינ ןרָאװעג ןעעזסיוא ןַײמ זיא ןרָאצ
 רעּבָא גנוצ ןַײמ -- ,רעַײּפ א יו רימ ןיא טרעקאלפ סע ,ןעמרוטש ןוא ןזיורב סָאװ ,ןליפעג
 | !טרָאװ ןייק טינ טגָאמראפ

 ריא יװ ,טקרעמאּב לָאמ ליפ ךיא בָאה (6* רעדורב ןּביל רעַײא וצ ווירּב רעַײא ןיא
 ןוא לָאמ ןייא טינ .ןּבַײרש וצ ךַײא טרעהעגפוא ּבָאה ךיא סָאװ ,רימ ףא ךיז טגָאלקאּב
 ענַײמ ןוַא ץראה ןַײמ ךַײא ראפ ןסיגסיוא טסולגעג קרַאטש רימ ךיז טָאה לָאמ ייווצ טינ
 ךיא ,יורפ עּביל רעַײא ןוא ךַײא טלעטשעגרָאפ ןגיוא ענַײמ ראפ ךיז ךיא ּבָאה .ןעקנאדעג
 ,ערעַײט ענַײמ ,ךַײא ןעקנירטנָא ,ראצ ןַײמ ןענייװסיוא ךַײא וצ ווירּב א ןיא טלָאװעג ּבָאה
 ךיז געלפ ךיא רָאנ יװ רעּבָא .ןרעװ רעגנירג לסיב א רימ טעװ רעמָאט ,ןרערט ענַײמ טימ
 טימ יװ ןדנוּבעג ןענַײז טנעה ענַײמ :טַײקרעװש עכעלגעמוא אראס -- ,רעדעפ ןראפ ןעמענ
 -אראּפ יװ ןיב ךיא רעּבָא ,ריּפַאּפ ןפא ןסיגסיוא ךיז ןסַײר ןליפעג יד .סעטנעּפ עקידפעשיק
 !ןבַײרש טינרָאג ןעק ךיא ןוא טריזיל

 ןופ סורעג א ןגָארקעג רעדיװ רעדורב רעַײא וצ ווירּב רעַײא זיא ךיא בָאה ןטכענ
 -מיא טינ ןיִּב ךיא סָאװ ,רעיורט ןופ ןעגנאגעצ ץראה סָאד רימ זיא סע ןענעייל םאּב .ךַײא
 רעבָא .טסולגעג ךיז טלָאװ רימ יװ ךַײא ןבַײרשנָא ןוא ןליפעג ענַײמ ןסיגסיוא דנאטש
 יװ טקנוּפ ןּבָאה (6?טשקאּב רָאסעּפָארּפ טנַײרּפ ןטצעשעג רעזדנוא ןגעו רעטרעװ ערעַײא
 ךיז בָאה ךיא ,סעטנעּפ עקידפעשיק יד טנעה ענַײמ ןופ ןסירעגּפָארא שינעכערּפשּפָא ןא
 .ןרעזדנוא טנַײרּפ ןרעַײט םעד ןגעװ טָא טציִא ךַײא ּבַײרש ךיא ןוא רעדעפ ןראפ ןעמונעג

 סָאװ ,טוּפסיד םעד ןופ גנאג רעד טסּוװאּב זיא ךַײא זא ,ךיא עז ווירּב רעַײא ןופ
 רעד ףָא (67 ווָאנאכראט רָאסעּפָארּפ ןוא טשקאב 'ה טנַײרפ רעזדנוא ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ זיא
 ,ןדייר טינ ךאסא םעד ןגעוװ ךיא לעװ ראפרעד ;ןגָאלָאיזיפ ןוא םיריױטקָאד ןופ גנולמאזראפ
 רענעי ןיא טקילייטאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,עטנרעלעג ףלעווצ זא ,ןגָאז ץרוק ךַײא רָאנ לעװ ךיא
 ןיא טקיטעטשאב ןוָא "אימערוו עיָאװָאנ ןופ רעטרעװ יד טנקײלעגּפָא ןּבָאה ,גנולמאזרַאּפ
 טָאה טשקאב זא ,גנוטַײצ רעקיּבלעזרעד ןיֵא טקורדענּפָא ןעוועג זיא רעכלֶעװ ,ווירב רעייז
 רעייז ןזִיװאּב יונעג ןוא ןעגנוטּפױהַאב עלא סווָאנאכראט ןפרָאװעגּפָא רָאקק ןוא ךעלטנירג
 ןוא ןעמיטשוצוצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא ווָאנאכראט זא ןוא ,טַײקִיזָאלטנורג ןוא טַײקיטשינ
 זיִא יזַא ,ןטכיזנָא ענַײז רעטַײװ ףא ןָא טמענ רע זַא ,ןטשקאב טרעלקרעד ךעלטנפע טָאה
 טמיטשאב לעִיצעּפט טָאה עמ סָאװ ,טוּפסיד ןטצעל םעד ףא .ןעוװעג ךעלקריוו ךַאז יד עקאט
 ךיוא ,עטנרע;עג רעגרוברעטעּפ עלא טאמיק ןעמוקעג ןענַײז ,ןװָאנאכראט ןוא ןטשקַאּב
 -וקַײב טעװ ןעמעוו רעװ ,ןעז ןוא ןרעה וצ יידכיב ,ןעיורפ ןוא רענעמ םוקילּבוּפ סיורג א
 טשינוצ רָאלק טָאה ןוא טשקאב ןטָארטעגסױרַא זיא עדער רעגנַאל סוָאנַאכראט ךָאנ .ןעמוק
 עצנאג טרידָאלּפא טָאה םוקילבופ עצנאג סָאד .רענגעק ןַײז ןופ רעטרעװ עלא טכַאמעג
 ןוא ןבעגוצכַאנ ראנ יװ ,ןבילבראפ טינ דאז ןייק זיא ןװַאנַאכראט .דנאנאכאנ טונימ ףנית



 .טָאה עמ ,םוקילבופ םעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא גנומיטשוצ ןַײז .גנוניימ סטשקאב וצ ןעמיטשוצ
 ןעמיטש רעטרעדנוה יװ ,ןרעה וצ רָאלק ןעװעג זיַא למוט ןיא ןוא ,טרידַאלּפא קיכליה םיא
 עבלעזסָאד ;טדערעג םעד ןגעוו ןעמ טָאה טָאטש ץנאג ןיא .ןעמָאנ סטשקאּב ןפורעגסיוא ןבָאה
 ןגעק ,עטנרעלעג ףלעווצ יד טקיטעטשאּב "אימערוו עיָאװָאנ, גנוטַײצ רעד ןיא ךיוא ןּבָאה
 רעטעּפש געט עכעלטע טימ .רעּבעגסיורא ןשיטימעסיטנא ריא ןופ ןעגנוטּפיוהאּב עשלאפ יד
 -ארפ-טנורג יד ןיא זא ,ןװָאנאכראט ןופ ווירב א ןענישרעד גנוטַײצ רעקיבלעזרעד ןיא זיא
 ףראד סָאװ ,טכיראב רעשיפארגָאנעטס רעד ןוָא ,ןטשקַאב וצ טמיטשעגוצ טינ רע טָאה סעג
 טלָאמעד .טַײקיטכערעג ,סע טסייה ,סווָאנאכראט ,ןַײז ןקיטעטשאב טעװ ,ןייגסיורא ןכיגניא
 ,גנולמאזראפ רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוװעג זיא רעכלעװ ,וָאבולָאג רָאסעּפַארּפ רעד טָאה
 ,"סָאלָאג, גנוטַײצ רעד ןיא טקורדענּפָא טָאה רע סָאװ ,ווירב א ןיא טרעלקרעד ךעלטנפע
 ,"אימערוו עיָאװָאנ, ןיא ןענישרעד רעירפ זיא סָאװ ,ווירב (65 סוועירישט ןוא סטשקאב זא
 .טַײקכעלקריװ רעד טימ סיוכרוד ןוא םוקלופ ןעמיטש עטנרעלעג ףלעווצ יד ןופ ווירב יד ןוא
 ןרָאװעג רענגעק ןַײז רעביא גיז סטשקאב זיא רעציזרָאפ םעד ןופ ווירב ןכעלטנפע אזא ךָאנ
 טכודעגסיוא עליכטאכעל טָאה סָאיו ,טוּפסיד רעד זא ,ןסיו טפראדאב ריא .רעקידנעטשלופ א
 ןעזסיוא ןַײז טרעדנעעג ךָאנרעד טָאה ,ןענָאזרעּפ עטאווירּפ ייווצ ןשיװצ טוּפסיד א ןַײז וצ
 ,סנביֹולג ענעדיישראפ ייווצ ןשיוװצ טוּפסיד םעניימעגלא ןא ןיא טלדנאווראפ יװ ךיז טָאה ןוא
 קראטש טָאה סָאד .רעביולגטימ ענַײז ןופ גיז רעד ןגעלעג ָאזלא זיא גיז סטשקאב ןיא ןוא
 -עגסיורא (ראוונאי 15) ןטכענ זיא רעקיטאנאפ יד ןופ רענייא ןוא ,טנַײּפ רעזדנוא ןסָארדראפ
 ערע סטשקאב ןפעשטראפ וצ שלאפ ןוא ערטיכ יידכיב ,"אימערוו עיָאװָאנ, ןיא ןטָארט
 ןעז טעװ ריִא ןוא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ךרוד טנעייל .ןדִיי עלא -- ךיוא ךַײלגוצ ןוא
 יד זא ,רעטיב ךיז טגָאלקאב רע .רעבַײרש ןמינָאנא סעד טעדנעלבעג טָאה סאה רעד יו
 ןדִיי יד ןציטש רעבָא ראפרעד ,טונימ רערעװש א ןיא ן-עדנא םעד רענייא טינ ןציטש ןסור
 ןוא ןװָאנאכראט ןשיװצ לאפוצ םעד ףא רע טלגניװ טימרעד .ןרעדנא םעד רענייא ָאי
 רעד רָאנ ,ןדִיי יד טינ ןבָאה ןטשקאב טציטשעג זא ,ןסעגראפ רעבָא טָאה רע ;ןטשקאּב
 ןרָאצ רעד טָאה ןווָאנאכראט ךיוא .ןסור רעדילגטימ ףלעװצ יד ןוא רעציזרָאפ רעד -- סור
 טרעטַײװרעד טָאה רע --געו ןטכער ןופ טריפעגפַארא עיצאטוּפער ןַײז ןגעוו גרָאז יד ןוא
 טציא ןופ זא ,ןגָאז וצ טמעשעג טינ ךיז ןוא ןדיי-ןטנעטסיסא ייווצ עירָאטארָאבאל ןַײז ןופ
 דלאּביו ,סָאװ ףא ָאטינ ָאד זיא ךיז ןרעדנּוװ וצ .ןדלוד טינ ךיז אב ןדִיי ןייק רע טעװ ןָא
 ,ךעלטרָאװטנאראפ ןרעדנא םעד ראפ רענייא ןענַײז ןדיי עלא :ןיד רעד טליג זדנוא ןגעוו זא
 ,רערעַײט ןַײמ ,ריא טעװ זיא ,ןרעדנא םעד ראפ רענייא ךעלטרָאװטנאראפ ָאי ןיוש ביוא
 טנזיוט זדנוא זיא ןטשקאב רָאסעּפָארּפ ראפ טַײקכעלטרָאװטנאראפ יד זא ,ןעמיטשוצ סיוועג
 זא ,ריּפש ךיא .לג .ד .א ןלעיקלאמ ,ןװָאקאילָאּפ ראפ רעדייא ,רעמענעגנָא ןוא רעביל לָאמ
 -יװ א עסערּפ רעד ןיא ןפורסיורא ךָאנ טעװ ןוװָאנאכראט ןוא טשקאב ןשיװצ לאפוצ רעד
 ףא זא ,ןכער ךיא ;ןעגנוקנערק ןדִיי ןפאשראפ וצ ןכוז טעװ עמ ןוא קימעלָאּפ עקידרעט
 אזא ןיא ןקילייטאב וצ ךיז טכילפ יד טגיל ,טנאה ןיא רעדעפ א טָאה סָאװ ,ןדִיי ןכעלטיא
 ילרעקנעש ןגעוו טינ ,ַײרעכָאװ ןוא ןטנעצָארּפ ןגעוו טינ ךיז טלדנאה סע ּוװ ,קימעלָאפ ןימ
 טיצ סע :קידלוש סרעדנוזאב ןענַײז ןדיי רעכלעוו ןיא ,דניז רענעי ןגעוו רָאנ ,ןדאירדָאּפ ןוא
 ןטרָאד ,עסערּפ רעד ןיא סע זיא יוזא טָא -- .ןעגנושרַאֿפ עכעלטפאשנסיוו .וצ ,ןסיוו וצ ייז
 -קריװ רעד ןיא ;גיז סטשקאב ןרענימראפ ,טַײקכעלקריװ יד ןשלעפ וצ ךיז ןעמ טימאּב
 טצעשעג ןוא טסּוװאב זיא ןוא ןסקאוועגסיוא קראטש ןעמָאנ סטשקאב זיא רעבַא טַײקכעל
 רע ּוװ ,עירָאטידּוא יד ןוא ,סעִיצקעל ענַײז ףא טציא ןפיול עלא .גרוּברעטעס ץנאג ןיא
 ,ןטשקאּב טציא ןכיול עלא .ןטרָאד ךיז טלמאזראפ סָאװ ,םוקילבוּפ ןראפ טינ טקעלק ,טנעייל
 ,טנַײפ ענַײז ןעוועג ביײהנָא ןופ ןענַײז סָאװ ,ענעי ךיוא -- רעגנעהנָא ענַײז ןרעוו

 ןטצעשעג רעזדנוא ןגעװ ץלא סָאד ךַײא ןלייטוצטימ טכער ראפ ןענופעג בָאה ךיא
 ןרעַײט רעזדנוא ךיוא ווירב ןַײמ ןזַײװאב וצ ךַײא טעב ךיא .ןעיירפ ךיז טלָאז ריא ,טנַײרפ
 ראפרעד טָאג ןשטנעב ןוא דיירפ טימ טאז ןרעװ לָאז רע ,(6+ םענַײז רעטָאפ םעד ,טנַײרפ
 ּכע ןכלעװ טימ ,ןוז ןטנכייצעגסיוא ןוא ןטנרעלעג אזא טימ טקילגאב םיא טָאה רע סָאװ
 : .דנאלרעטָאפ סָאד ןוא קלָאפ עשידִיי סָאד ,עילימאפ ןַײז ןריצלָאטש ןָאק

 ךיא ןיב גנולצולּפ רָאנ ,ךיז ןגעװ סָאװסע ךיוא ָאד ןבַײרשנָא טלָאװעג בָאה ךיא
 .שינעפעשאב רענדָאמ א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ רעדיו ףעשיק ןכעלקערש א ךרוד יו
 -נכַײט ןרערט רימ אב ךיז ןסיג סע ,ךעלקערש טּפאלק ץראה טָאד ,רימ ןרעטיצ טנעה יד
 ...!ןדייר טינ ןעק ןוא ט"מוטעצ ןיב ךיא ,!ַײוו
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 עליוו ערעַײא ןוא ,גנילביל ןַײּמ ,(60 עניט רעטכַאט רעַײא רימ ראפ םורא טמענ
 ןצנאג ןופ ץעש ןוא רעטסעווש א יװ טכארטאב ךיא סָאװ ,יורפ ערעַײט רעַײא טסירעג ;ןיז
 ךיא -- ןבירשעג טינ טציא זיב בָאה ךיא סָאװ ,ראפרעד ןקידלושאב טינ ךימ יז לָאז .ןצראה
 ןיא ןעקנורטעג ךיז ךיא טלָאװ יוזא ,ןּבירשעג ךיא טלָאװ ןוא ,דנאטשמיא ןעוװעג טינ ןיּב
 סנייטשניבור ,סדולנַײװ יד ,עטנאקאב עביל ערעזדנוא עלא רימ ןופ טסירעג .ןרערט ןּכַײט
 .ןדנובעגוצ קראטש ןיב ךיא עכלעוו וצ ,סליטפעש יד ןוא

 ענַײמ ןוא יורפ עקיזָאלטסיײרט ןַײמ ןכאמ סָאֹו ?םייהרעדניא רימ אב ךיז טרעה סָאװ
 ?רעדניק עטזָאלרַאפ

 .א ייש ,ןעז וצ רעכיג סָאװ ךַײא טראג סָאװ ,טנַײרּפ רעכעלקילגמוא רעֶַײַא

 ךיא םוקאב (02 ןוז ןַײמ ןופ .ְךַלֵא טסירעג ןוא טנוזעג זיא (!לעשַאר רעטכָאט ןַײמ = =
 .ךָאװ עדעי ווירב

 יא

 ןעגנוקרעמנָא

 ,ןפיוקראפ וצ ףא ,טקישעגסיורא םיא טָאה שטיווָאמארבא .ענבוד ןיא רעלדנעהכוב ,בראפדלָאג לעיוי
 .(ךובנרעל סצנעל ןופ טנורג ןפא ,עיגָאלָאָאז) 1862 ןיא סיורא זיא סָאװ ,לייט 1 ,ײעבטה תודלות, ןַײז ןופ ןראילּפמעזקע

 םוירעטסינימ-גנודליב סָאד זא ,ןקריווסיוא טימעג ,ףליה סקָאטשניב טימ ,טלמעד ךיז טָאה שטיוװָאמארבא (2
 ."עבטה תורלות, .זקע לָאצ עסיוועג א ןפיוק םיא אּב לָאז

 .רָאי 51 ןופ רעטלע ןיא ,1895 ןיא ןברָאטשעג ;(בראפדלָאג ענערָאבעג) עקוויר (3
 .1863 טסבראה וצ רע רעֶהעג טלאהניא ןַעז טױל ;עטאד א ןָא זיא ווירב רעד (4
 יזקע 500 ןשטיוװָאמארבא אב טפיוקעג ןלוש עשידִיי עשינירק יד ראפ טָאה םוירעטסינימ-גנודליב סָאד (5

 .49 ,ן} ,"לארשיב הלכשה יציפמ תרּבח תודלות, לאטנעזָאר .ל ז ;(.זקע ןא לבור ןייא וצ) לייט 1 ,*עּבטה תודלות,
 1873--1862 ןופ ףױלראפ ןיא ;רעלעטשטּפירש ןוא רעטנרעלעג -- (1904---1810) יקסמינָאלס .ז .כ (6

 .לוש-רעניבאר רערימָאטישז ןופ רָאטקעּפסניא
 ןופ רעליש א טלמעד ;רעטאעט ןשידַיי ןופ רעדנירג רעקיטפניק רעד -- (1908 -- 1840) ןדאפרלָאג .א (

 .לוש-רעניבאר רערימָאטישז
 רערימָאטישז ןיא רערעל ןעוועג ;גָאגאדעּפ ןוא רעלעטשטפ;ירש -- (1886 - -1805) יקצענישילָאּפ .י (8

 .לוש-רעניבאר
 .לוש-רעניבאר רערימָאטישז ןיא ךארּפש רעשישטַײד ןופ רערעל (9
 .יקסמינָאלס .ז .כ 0
 1873 -- 1866 ןֹופ ףיולראפ ןיא ;טסילאנרושז ןוא רעקירָאטסיה ,טעָאּפ --- (1899 --- 1811) רעבָאלטָאג ,ב .א 1

 .לוש-רעניבאר רערימָאטישז ןיא רערעל ןעוועג
 עשַיירבעה עכעלטנכעוו א עשראוו ןיא ןכעגוצסיורא ןּבױהעגנָא יקסמינָאלס .ז .כ טָאה 1862 לארוועפ ןיא (2

 עשיטאמעטאמ ןוא עכעלטפאשנסיוורוטאנ ןריזיראילוּפָאּפ טימ ןעמונראפ טּפיוהרעד ךיז טָאה סָאװ ,"הריפצה,, גנוטַײצ
 -ָאטישז ןופ רָאטקעּפסניא סלא ןרָאװעג טמיטשאב ,טיוט סמיובנכייא .י ךָאנ ,רע זיא רָאי ןקיבלעזמעד ןיא .ןשינעטנעק
 .רימָאטישז ןייק ןרָאפעגרעבירא םעד בילוצ זיא רע ןוא ,רָאזנעצ רעשידַיי סלא ךַײלגוצ ןוא לוש-רעניבאר רערימ
 ןלעטשּפָא טוומעג טָאה רע ןוא ,ךעלגעמוא ראפ טלעטשעגסיורא ךיז טָאה רימָאטישז ןייק "הריפצה , יד ןריפרעבירא
 טעטימָאק םענופ דילגטימ םוצ טעדנעוװעג ךעלטפירש יקסמינָאלס ךיז טָאה 1864 ראוונאי ןיא .(רעמונ ןט-25 ןּפַא) גנטַײצ יד
 -סיױא לָאז טפאשלעזעג יד ,גאלשרָאפ א טימ לאטנזָאר .ל ("הלכשה יציפמ,) טפאשלעזעג-גנודליב רעשידִיי רעד ןופ
 ךיוא יװ יוזא .עיצקאדער סיקסמינָאלכ רעטנוא ,רימָאטישז ןיא :"הריפצה, יד ןבעגוצסיורא ףא שינעביולרעד א ןקריוו
 גנוטַײצ ןַײז ראפ עציטש טפאשלעזעג רעקיבלעזרעד ןופ טעטימָאק םאב ןטעבעג קיטַײצּכַײלג טָאה םיוברעדעצ .א
 :ןעגנוטַײצ עדייב ןקינייראפ וצ ןאלּפ א ןענאטשטנא טעטימָאק םאב זיא ,סעדָא ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ ,"ץילמה,
 -1סיוורוטאנ ערעדנוזאב ַא ,עיצקאדער רעקידנעטשבלעז סיקסמינָאלס רעטנוא ,ןרעװ ןבעגעגסיורא לָאז *ץילמה. םאּב
 טָאה סע רעכלעוו ןיא) ץנעדנָאּפסערָאק א ןגיוצראפ טַײצ רעגנאל א ףא ךיז טָאה םעד ןגעװ .עגאלַײב עכעלטפאש
 .ןיקסמינָאלס יא ,ןעמיוברעדעצ יא ןרָאװעג ןלעפעג טינ זיא ןאלּפ סטעטימָאק םעד .(שטיוװָאמארבא ךיוא ןעמונעג ליײטנָא
 ןוא שיטקארּפמוא זיא עיצאניבמָאק יד זא ,ןזיװעגנָא טעטימָאק םוצ ווירב א ןיא שטיווָאמארבא טָאה 1864 ןוי ןיא
 ןשיווצ ;"הריפצה, ןופ עבאגסיוא יד רעדײא ,רעקיליב ןטסָאק טינ טעװ עגאלַײב עטריטקעיָארּפ יד :קיסעמקעווצ טינ
 ןעמוקרָאפ טגנידאבמוא ןלעװ עגאלַײב רעד ןופ רָאטקאדער ןקידנעטשבלעז םעד ןוא "ץילמה, ןופ רָאטקאדער םעד
 שטיווָאמארבא טָאה --- עיצאניּבמָאק עצנאג יד ןוא ,טעברא סנטייווצ םעד ןיא ןשימ ךיז טעװ רעטשרע רעד ,ןעגנוּבַײר
 ךיז ,עציטש עלעַירעטאמ קידנגָאזוצ ,טָאה רעבָא טעֶטימָאק רעד ."ןגָאװ, ןשיװָאלירק םוצ ןכילגעג זיא -- ןבירשעג
 ןיא .ןעמענוצנָא םיא ןעוועג ןעגנּוװצעג ןענַײז ןיקסמינָאלס טימ םיוברעדעצ ןוא ,טקעיָארּפ ןַײז ןָא ןטלאהעג טסעפ
 ערעדנוזאב א ןענַײשרעד טעװ גנוטַײצ רעד אב זא ,טריקילבוּפ םיוברעדעצ טָאה (1864) "ץילמה , ןופ 41 רעמונ
 -יווָאמארבא ןענַײז ,ןעזסיורַאפ טנעקעג טָאה עמ יװ .עיצקאדער סיקסמינָאלס רעטנוא ,עגאלַײב עכעלטפאשנסיוורוטאנ
 סיקסמינָאלס טימ טנכערעג טינ רָאה א ףא ךיז טָאה םיוברעדעצ -- ןרָאװעג טכעלקריווראפ דלאב רעטרעוװ סעשט
 ןעמוקאב טעמימָאק רעד טָאה 1865 ראוונאי ןיא ןיוש ןוא ,עגאלַײב רעד ןופ רָאטקאדער ןקידנעטשבלעז סלַא ,טכער
 -רעױעצ לַײװ ,ןעמונעג ךיז ףא טָאה רע סָאװ ,טעברא רעד ןופ ֿפָא ךיז טגָאז רע זא ,ןיקסמינָאלס ןופ גנודלעמ א
 .עגאלַײב יד ןריטקאדער ןיא ךיז ןשימ ֹוצ טינ -- ןעגנאגעגנַײא זיא רע רעכ.עװ ףא ,טכילפ יד טינ טליפרעד םִיוב
 -ישז ןיא "הריפצה, יד ןבעגסיורא ןגעוו ןיקסמינָאלס טימ ןעגנולדנאהרעטנוא ןבױהעגנָא טעטימָאק רעד טָאה טלמעד
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 / ךקריװסיוא לָאז טעטימָאק רעד זא ,גנוגנידאב יד טלעטשעג רָאנ ,ףורעד טמיטשעגוצ ןרעג טָאה יקסמינָאלס .רימָאט
 ירד טעװ טינא ;גנוטַײצ רענעגייא ןַײז ןןפ רָאזנעצ רעד ןַײז וצ שינעבױלרעד א ,ץעזעג ןופ םאנטיוא סלא ,םיא ראפ
 -עטש עסיורג א ןפאשאב טעװ סָאד ןוא ,וועִיק ןיא ןרעו טריריזנעצ ןזומ ,רימָאטישז ןיא קידנקורד ךיז ,"הריפצה ,
 ןעמוקאב וצ ָאטינ טכיזסיוא םוש ןייק זיא'ס זא ,רָאלק םוקלופ ןעוֶועג זיא'ס יװ יוזא .טעכרא רעצנאג רעד ןיא גנור
 .םעד ןגעװ ןעננאלרעד וצ ּפָא ךיז טגָאז רע זא ,ןיקסמינָאלס טלייטעגטימ טעטימָאק רעד טָאה ,שינעביולרעד ןימ אזא
 ןוא ,שטיווָאמארבא לָאז "הריפצה, יד ןריטקאדער זא ,טעטימָאק םעד טגיילעגרָאּפ יקסמינָאלס טָאה 1865 לערּפא ןיא
 גאלשרָאפ םעד טָאה טעטימָאק רעד .קיפליהאב ןַײז םיא טעװ ,רָאזנעצ א ןופ ןטכילפ יד קידנגָארט ,יקסמינָאלס ,רע
 רעלעִיציּפָא ריא בוא ,טלמעד רָאנ םוקילבוּפ םאּב ןעמענכיוא ןָאק "הריפצה ,, יד זא ,ףורעד קידנזַײװנָא ,ןעמונעגנָא טינ
 רעלעַיציפָא ןַײז אב זא ,טעטימָאק םעד טרעפטנעעג יקסמינָאלס טָאה 1865 ןוי ןיא .יקסמינָאלס ןַײז טעװ רָאטקאדער
 טקירנעעג ךיז ןבַאה םעד טימ .גנוטַײצ זיא טינ רעסָאװ א ןריטקאדער טינ לאפ ןייק ףא רע ןָאק ,רָאנעצ סלא ,עגאל
 -ָאלס טָאה ,ןרָאװעג טכאמראפ זיא לוש-רעניבאר רערימָאטישז יד יװ םעדכָאנ ."הריפצה, ןגעוו ןעגנולדנאהרעטנוא יד
 .עשראוו ןיא -- 1815 ןופ ןוא ,ןילרעב ןיא טשרעוצ -- 1874 ןיא גנוטַײצ ןַײז ןבעגוצסיורא ןביוהעגנָא רעדינו יקסמינ
 1116 ,109 ,107-106 ,37 ,ןַז 222 ,20:18 ,15-14 ,11 ,3 .ז ,} ."הלכשה יציפמ תרבח תודלות, ,לאטנזָאר .ל :עז !

 ,// 3סקעא0860--11010קװא (0-84 קג0חק. חק008. א 680. 8 0000", 1, 11--+12
 ;ענליװ ןיא 1860 רָאי ןיא ןבעגעגסיורא טָאה שטיוװָאמארבא סָאװ ,"םולש טּפשמ. ךוּב םעד ףא קנּוװ א (3

 ןופ רערעל ןוא רעלעטשטפירש םעד ןגעק קיטירק עפראש א ,ןכאז ערעדנא ןשיװצ ,ךיז ןיא טלאהטנא ךוב סָאד
 ,לפייווצ .א לוש-רעניּבאר רערימָאטישז

 *ז02סס, ןיא טקורדעגּפָא ןעועג זיא יקוגס 0 ס8קס/סאעצ ץטעהעוגגא , ?קיטרא סקָאטשניב .ל 4
3, 246, ׂ 

 ןּבָאה רעשפע| ."ץילמה, גנוטַײצ רעד ןופ רעבעגסיורא ןוא רָאטקאדער -- (1893-1816) םיוברעדעצ .א (5
 יד ּוװ ,23/1 1864 ,4 רעמינ "רשבמ לוק, ןיא ץיטָאנטסאקווירב רעד וצ סעכַײש א ןעגנוקרעמאב עקידרעטַײװ יד
 ןוא ,םידיסכ עלא ןקידלושאב שינעעשעג א סעּפע בילוצ ליװ סָאװ ,לקיטרא ןא ןקורד וצ ּפָא ךיז טגָאז עיצקאדער
 יד ןופ ןטיז יד ןגעק םיגָאהנימ עשידַיי עקיטַײצראפ יד טבױל סָאװ ,מ"ק 10 .מונ ןיא "לעלאראּפ א, לקיטרא םעד
 |.ד ע ר ."עטרעלקעגפוא,

 ןוא 9 ,8 .מונ ,("ץילמה, םוצ עגאלַײב סלא ןעגנאגעגסיורא טלמעד זיא סָאװ) 1864 "רשבמ לוק, ןיא 6
 טינ זא ,ךיז טגָאלקאב רעבַײרש רעד ּוװ ,"װָאר א טימ השעמ א, םוילבנזָאר .ב ןופ לקיטרא ןא ןענישרעד זיא 2
 -יררעּב םעד טקירלושאּב רע ןןא ,ןדירפוצ ןַײז ןעמ ןָאק ,ןלוש-רעניבאר יד ןקידנע סָאװ ,סרעניבאר עַײנ עלא טימ
 ןגעק גנולדנאה רעּכעלדנעש א ןיא (לוש-רעניבאר רערימָאטישז ןופ רעליש רענעזעוועג א) סיסעּפ רעניבאר רעוועשט
 רוש .י ןטָארטעגסױרא "רשבמ לוק, ןקיּבלעזמעד ןיא ןענַײז לקיטרא סמוילבנזָאר ןגעק .ד ןאמנגנוי א םענייא
 .רלעפנזָאר .א טקידײטראפ ןסיסעּפ טָאה (15 .מונ) "ץילמה,ע ןיא .(16 .מונ) טרָאּפָאּפאר .ש ןוא (14 .מּונ ןיא)
 סיורג ןפורעגסיורא טָאה ,ןסיסעּפ רעניבאר םעד ןגעק לקיטרא סמוילבנזָאר טקירדעגּפָא טָאה םיוברעדעצ סָאװ ,סָאד
 ןענַײז ןעלקיטרא עניזא זא ,ןטלאהעג ןבָאה יז ;ןטנעגילעטניא עשידִיי עקיטלמעד לייט א ןשיװצ טַײקנדירפוצמוא
 לוק, עיצקאדער ןיא ווירב ייווצ סעסִילָאגרַאמ .מ עז) ןלוש-רעניבאר יד ראפ ןוא סרעניבאר עלא ראפ קידנקידיילאב
 םענופ ןעז וצ זיא סע יװ -- ,קָאטשניב ., ךיוא טרעהעגנָא טָאה ענעדירפוצמוא יד וצ .(32 ןוא 25 .מינ ,"רשבמ
 זא ,רעבָא זיא טנאסערעטניא| .גנוניימ רעדנא ןא אב ןטלאהעג ךיז טָאה רעכלעװ ,שטווָאמארבא .י .ש ןופ ווירב
 ,ןשטיווָאמארבא .ה .ד ,"א"יש 'רה, רָארג טַײקשִייײטראּפמוא ןַײז ראפ סעדייא ןא ראפ טמענ ,רוש רעקידייטראפ סעסיסעּפ
 ן.דע ר .ןעמָאנ ןַײז ןענָאמרעד טינ ווירּב ףָאס שטיוװָאמארבא טעב רעשפע ראפרעד

 -ָאטישז ןיא שִיירבעה ןופ רערעל ןעװעג :גָאגאדעּפ ןוא רעלעטשטפירש -- (1889-1815) .רענרעל .צ .כ 7
 ,לוש-רעניבאר רערימ

 םענופ דילגטימ ןוא טוטיטסניא ןשיגָאגָאדעּפ-עּפױה םענופ רָאסעּפָארּפ -- (1871-1801) סלעטסָאּפ .פ .א 8
 רעּביא ע;זיוער א טכאמעג ,םוירעטסינימ םענופ גָארטּפוא ןטױל ,רע טָאה 1864 ןיא .םוירעטסינימ-גנודליב םאב טאר
 61667 תס , !טכיראב רעדנוזאב א ןיא טריקילבוּפ סלעטסָאּפ טָאה עיזיװער רעד ןופ ןטאטלוזער יד .ןלוש עשידִיי יד

 *"0603קסא8וװװ0 ס8קס?/סאהצ ץטעטעוג (6118, 1869 ז})
 .גנורעלקפוא ןופ רעגנעהנָא ןא ,וועשטידרעב ןיא רעכיוס רעכַײר א 9
 .1864 עדנע וצ רע רעהעג טלאהניא ןטױל ;עטאד א ןָא זיא ווירב רעד 0
 -עִיֵק םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,ןרָאװעג טריקילביּפ (58 .מונ) "ןינאילווע;ק, גנוטַײצ רעד ןיא זיא 1864 ןיא 1

 ןגעוו גנוניימ רעיײז ןגָאזסױרא ןלָאז יז ,רעלעטשטפירש עשידִיי יד וצ גנודנעו א ,רָאטאנרעבוג-לארענעג רעװ
 טלעטשעג ָאד ןענַײז סָאװ ,סעגארפ יד ןשיװצ .ןדִיי ןופ גנורעלקפוא רעד וצ ןָא ךיז ןרעק סָאװ ,סעגארפ ר א
 ,עסאמ רעשירִיי רעד ןופ גנודליב רעד ראפ ןעגנערב ןעק ןצונ רעסָאװ, (1 :עקידנגלָאּפ יד ןעװעג ןענַײז ,ןרָאװעג
 -ראפ ןגעװ רעכיב שַיײרבעה ףא ןבעגסיורא סָאד ,ןשינעטנעק עראטנעמעלע ןיא ץלא ןופ רעֶלרפ ךיז טקיטיינ עכלעוו
 -יז ןיא ךעלצונ זיא יצ (2 !"עִיּפָאזָאליפ ןוא קיטאמעטאמ ,טפאשגסיוורוטאנ ןגעװ טּפיױהרעד ,ןטפאשנסיוו ענעדייש
 ,רָאירעּפ ןכעלרעטלאלטימ םענופ קרעװ עשיטסירטעלעב ןוא עשיּפָאזָאליפ ןדִיי ןשיווצ ןטיירּפשראפ וצ ,גנודליב ןופ ןענ
 עשירִיי ערעדנוזאב ןענַײז יצ (3 ? .א .א ?םלוע תניחב, ,"ינומכחת ,.א .א "םירקע, ,"םיכובנ הרומ, ;ליּפשַײב םוצ יו
 יר זא ,קיטיינ ןענַײז ןעלטימ ערעסָאװ (4 ?ןפָא ןדִיי ראפ ןענַײז ןלוש עניימעגלא עלַא ןעװ ,טציא קיטיינ ןלוש
 רעמ סָאװ ןלָאז ןלוש יד זא ןוא ,ןדִיי ןסאלק עלא ןופ רעדניק ךרוד ןרעװ טכוזאב ןלָאז ןלוש עשידִיי עקידנריטסיזקע
 ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה רעלעטשטפירש עשידִיי ליפ -- .וװ .א .א !"קלָאפ םענופ ןשינעפרעדאב יד וצ ןרעװ טסאּפעגוצ
 ןגעוו ןע?קיטרא ערעייז ;(.א .א רענװָאק ,רעשילוק ר"ד ,יקצָארט-רָאכָאש ,שטיווָאמארבא) סעגארפ עטלעטשעג יד ףא
 ."ץילמה, ןיא טקורדעג סנטסיימ ךיז ןבָאה םעד

 -גנוריגער רעשידִיי רעד ןופ (רעטלאווראפ) ?לעטירטָאמס, םעד שטיווָאמארבא ָאד טניימ ,סיוא טזַײװ סע יװ (2
 / זיא סע זא ,םעד ןגעװ .דיי רעטפיוטעג א ןעװעג זיא רעכלעוו ,גרעבנרָאג .נ ,וועשטידרעב ןיא גנאר ןט-2 ןופ לוש
 -דנאה רעקירעהעג טינ סגרעבנרָאג ףגעוו ןוא ,לוש רעשידִיי א טימ ןטלאווראפ לָאז דָיי רעטפיוטעג א זא ,קיסאּפ טינ
 טפאשלעזעג-גנודליּב רעשידִיי רעד ןופ טעטימָאק םוצ ןבירשעג 1864 רעבאיטנעס ןיא שטיוװָאמארבא טָאה גנול -

 -ָאקירעשט .א ןוא 80 .ז ,|} ,לאטנוָאר .ל אב טכארבעג ןרעװ םעד ןגעװ ווירב ןַײז ןופ ןגוצסיוא ;("הלכשה יציפמ,)
 ,184 .ז ,רעװ
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 לוש-רעניבאר רערימָאטישז יד טקידנעעג טָאה רע ;רעלעטשטפירש ןוא טסירוי --- (1922--1835) ץאראב .ה (263
 ןעװעג ךיוא ,רָאטאנרעבוג-לארענעג רעועיק םאב "דִיי ןטנרעלעג, ַא ןופ לעטש יד ןעמונראֿפ גנאל טַײצ א ןוא
 .רָאזנעצ רעשידִיי

 ,(לייט רעט-1) "בטיה ודמל , גנולייצרעד עניילק א עשראוו ןיא טקורדעגּפָא שטיוװָאמארבא טָאה 1862 ןיא (24
 : ."םינבהו תובאה, ןאמָאר ןַײז ןיא ןרָאװעג טעבראעגרעביא רעטעּפש זיא סָאװ

 ןיא טזָאלעגסױרא ךָאנרעד ןוא 1865--1864 ?ץילמה, ןיא טקורדעגּפָא שטיוװָאמארבא טָאה רעפטנע ןַײז (5
 .(1867 ,רימָאטישז) *טּפשמ ןיע , ןעמָאנ ןרעטנוא ,עבאגסיוא-ךוב א

 ,22 גנוקרעמנָא ןוא 9 .מונ ווירב םעד .ז ;גרעבנרָאג .נ טניימעג טרעוו סע (6
 וצ טנכערעג ןאד טָאה ,עיזאנמיג רערימָאטישז ןיא עיגילער ןופ רערעל ןעוועג זיא סָאװ ,קָאטשניב .ל 71

 .רָאטאנרעבוג רענילָאװ םאב "דָיי ןטנרעלעג, א ןופ לעטש יד ןעמוקָאב
 .1864 עדנע וצ רע רעהעג טלאהניא ןַײז טול ;עטאד א ןָא ,שיסור ףא ןבירשעג זיא ווירב רעד 8
 -ירִיי רעוועשטידרעב רעד ןופ "לעטירטָאמס , רעטפיוטעג רעד טניימעג טרעוו'ס ;"דמושמ, :ךעלנַײשראוו (29

 .10 .מונ ןוא 9 .מונ ווירב יד ןיא טנָאמרעד טרעוװ סָאװ ,גרעבנרָאג .נ לוש רעש
 .23 .מנָא .ז ,ץאראב (0
 .שיסור ףא טּפירקסונאמ ןופ טצעזעגרעביא ןאמָאר םעד טָאה קָאטשניב ."םינבהו תובאה, (1
 -אדנערא יד יוזא יו טרעדליש שטיווָאמארבא ּוװ ,"עסקאט, יד טניימעג ָאד טרעװ ,סיוא טזַײװ סע יװ (2

 1869 רָאי ןיא ןענישרעד זיא "עסקאט, יד .עסאמ עשירִיי עמערָא יד בראה ןריטאולּפסקע "עקבָארָאק, רעד ןופ סרָאט
 ;(1884 רָאי ןיא ןבעגעגסיורא ,ענעגנולעג ןייק טינ רעייז ,יקסווָאקירטעּפ .י ןופ ,גנוצעזרעביא עשיסור א ןאראפ זיא'ס)
 זא ,טַײקנדירפוצמיא עקרָאטש אזא רעריפלרער רעוועשטידרעב יד ןשיװצ ןפורעגסיורא קרעװ סָאד טָאה ,טסּוװאב יו
 רעבָא -- ,עִידעמָאק א ןופ עמרָאֿפ רעד ןיא סיורא זיא "עסקאט, יד .וועשטידרעב ןזָאלראפ טזומעג טָאה שטיוװָאמארבא
 טצונעגסיוא רע טָאה סגנאפנַא זא ,ךעלגעמ זיא'ס רַאנ .ןאמָאר א ןגעוו ווירב םעניא ָאד טדער שטיוװָאמארּבא
 .עִירעמָאק א ןיא ךאז יד טעבראעגרעביא רעטעּפש ןוא ,ןאמָאר א ןופ עמרָאֿפ רעד ןיא "עסקאט, רעד ןופ עמעט יד
 ,גנוקרעמאב רעד ךרוד טקיטעטשאב טרעװ ,"עסקאט, רעד ןגעוו ךעלמענ ָאד ךיז טלדנאה סע זא ,גנונײמ רעזדנוא
 ןשטנעמ ליפ,) ןפורסיורא טעװ קרעװ ןַײז סָאװ ,קורדנַײא םעד ןגעוו ווירֿב םעד ןיא טכאמ שטיוװָאמארּבא סָאװ
 סיורא זיא סָאװ ,"ןעמורק םעד עקשיפ, וצ ןרעקנָא םיוק גנוקרעמאב יד ךיז ןַאק ,סלאפנלא .("ןרעװו טרעטיצרעד ןלעוו
 .1869 רָאי ןקיבלעזמעד ןיא

 ןַײז ןקורדּפָא טלָאװעג טָאה קָאטשניב זא ,ןעז וצ זיא 13 .מונ ווירב םענופ ךיוא יו ,ווירב םעד ןופ (3
 -ראוו --- עװקסָאמ ןיא ןענַײשרעד טגעלפ סָאװ ,לאנרושז ןשיסור א ןיא "םינבהֹו תובאה, סעשטיווָאמארבא ןופ גנוצעזרעביא
 תובאהפ ןאמָאר רעד זא ,ךיז רימ ןסיוורעד 13 .מונ ווירב םעד ןופ ."קעץססאש} 8601:װא , סווָאקטאק ןיא ךעלנַײש
 -עג זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ א רענייא אב ןעמונעגסיוא טינ טָאה (קרעװ עטסכאווש סעשטיוָאמארבא ןופ סנייא) "םינבהו
 סקָאטשניב .ףליהטימ ריא ףא טנכערעג טָאה קָאטשניב סָאװ ןוא ,לאנרושז םענופ עיצקאדער רעד וצ טנעָאנ ןענאטש
 ,13 .מונ ווירב םענופ ןעז וצ זיא סע יװ ;ןרָאװעג טקורדעגּפָא טינ לאנרושז רעװקסָאמ םעד ןיא זיא גנוצעזרעּביא
 רעדייא ךָאנ) סיורא זיא גנוצעזרעביא יד .לאנרושז רעגרוברעטעּפ א ןיא יז ןקורדוצּפָא ןבעגעגנַײא טינ ךיוא ךיז טָאה
 סזטטו 261. :ןעמָאנ ןרעטנוא ,גרוברעטעּפ ןיא 1868 רָאי ןיא (לאניגירָא רעשַיירבעה רעד ןענישרעד זיא'ס
 (/13 ס8קסהסאסזס 6812) 2028. (113 2682ת63212800// 6016 קץאסחעסעא וה 2קס866826/סאסא
 43886) 111. 21 2602א08ו2. 116062628ח 44 קץססאעק הבא 1168 םעוענעסא. 11322װ06 21 24 םע-
 .ָאקנעשטערטסעּפ ,נ ןופ עדערָאפ א ןרָאװעג ןבעגעגוצ זיא גנוצעזרעביא רעד וצ ו11082 ענד 1160706364840-

 .רימָאטישז ןיא רעקורד א (4
 -רעניבאר .רערימָאטישז יד טקידנעעג -- (עװקסָאמ ןיא ,ןרָאי רע-90 יד ןיא ןברָאטשעג) רעזײװנדלָאג .מ (5

 ."ת1ססא08סאע6 8620001װ, גנוטַײצ סווָאקטאק ןופ רעטעבראטימ רעטנעָאנ א ;רעלעטשטּפירש ןוא טסירוי ,לֹוש-
 "םינבהו תובאה, ןופ גנוצעזרעביא ןַײז ןקּורדוצּפָא ןבעגנַײא םיא ךיז טעװ ףליה ןַײז טימ זא ,טנכערעג טָאה קָאטשניב
 סעשטיווָאמארבא זיא ,ווירב םעד ןופ ןעז וצ רעבָא זיאס יװ ;"קץססא10 םססזאאא , לאנרושז סווָאקטאק ןיא
 .ןרָאװעג ןלעפעג טינ ןרעזײװנדלָאג ןאמָאר

 -אטסעג ךיז טָאה רע עכלעוװ ,סעיידיא סוועראסיּפ ןופ רעגנעהנָא ,רעקיטירק -- (1909-1842) רענוװָאק .א (6
 -ערטסיורא עפראש ענַײז ךווד טסּוװאב ןרָאי רע-60 יד ןיא ,קיטסילאנרושז רעשִיײרבעה רעד ןיא ןריפוצכרוד טער
 .ןבעל םענופ טַײקנסירעגּפָא ןוא טַײקנענאטשעגּפָא ְרעייז ראפ רעלעטשטפירש עשיייירבעה יד ןגעק ןעגנוט
 .ענליוו ןיא ,1878 ןיא טקורדעגּפָא 7 4

 .רימָאטישז ןיא ,1867 ןיא ןענישרעד (8
 ."טּפשמ ןיע, (9
 .ןרָאי רע-80 ףָאס ןברָאטשעג ;רימָאטישז ןיא רעטקָאד רעטסּוװאב א -- רעסיגענאק .ש (0
 -ארבא ןופ גנוצעזרעביא עשיסור יד ןבעגעגסיורא ןקָאטשניב .ל טימ םענייניא טָאה ָאקנעשטערטסעּפ .נ 1

 .גנוצעזרעביא רעד וצ עדערָאּפ יד ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע ;"םינבהו תובאה , ןאמאר סעשטיוװָאמ
 .רימָאטישז ןיא 1867 ןיא טקורדעג ,לייט רעטייווצ (42
 .ענליוו ןיא ,1867 ןיא סיורא זיא סָאװ ,טפאשנסיוורוטאנ ןגעוו קרעװ א סעשטיווָאניבאר .ה .צ (43
 .עראמאס ןיא רעטקָאד סלא טריקיטקארּפ ןוא טעטלוקאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנעעג רעטעּפש (4
 .רָאטאנרעבוג רענילָאװ םאב ("יירוועי ינָאשטוא ,) *דַיי ןטנרעלעג, א ראפ ןרָאװעג טמיטשאב זיא קָאטשניב (45
 ו .רימָאטישז ןיא ןטרָאג א 6
 ,ןקריװסױא טעראטסעג ךיז ,ןרעבָאלטָאג ןוא ןקָאטשניב טימ םעניניא ,שטיווָאמארבא טָאה 1867 ןיא 7

 טנָאמרעד טרעװ סָאװ ,ןעמָאנ םענופ .ןרָאװעג טינרָאג זיא ןופרעד רעבָא ,גנוטַײצ א ןבעגוצסיורא ףא שינעביולרעד א
 .גנוטַײצ רעשַיירבעה א ןגעוו טלדנאהעג ךיז טָאה סע זא ,ןעגנירד ןעמ ןָאק ,("ימע ןב,) 22 .מונ ווירב םעניא
 שדח ע"מ איצוהל םידתעתמ ץיווָאמארבאו ג"בא יכ חעמש קפס יתלב :116 ,ליײט 1 ,"ןָאדרָאג .ל .י תורגא, .ז
 "?הז רבוע לש וביט היהי המ ."ימע ןב. םשב רימָאטיזב

 םסחקסס 0, !לקיטרא סקָאטשניּב .ל ןופ קורדּפָא-לצנייא רעד טגיימעג ָאד טרעװ ,סױא טזַײװ'ס יװ (48
 12 ןוא 11 .מונ ,5 *קעססא1 1360111118 , לאנרושז םעניא ןענישרעד זיא סָאװ ,*6806110א6 ץטעוהעזענ8צ

 ,(1866 עװקסָאמ)
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 .עָיצקעלָאק רעזדנוא ןיא טינ ךיז טניפעג ,ָאד טנָאמרעד שטיוװָאמארבא ןכלעוו ןגעוו ,ווירב רעד (49
 יר ןיא ןעװװעג .ועֹוט רעכעלטפאשלעזעג ןוא גָאגאדעּפ ,רעלעטשטפירש --- (1913:1820) ןיועל .ע (0

 טַײצ עגנאל א .גרוברעטעּפ ןיא ("הלכשה יציפמ,) טפאשלעזעג-גנודליב רעשידִיי רעד ןופ ראטערקעס ןרָאי רע0
 רעד ןגעוו עידעי א םיא ןופ טראוועג שטיווָאמארבא טָאה ,סיוא טזַײװ'ס יװ .גרובצניג ןָאראב אב רעטלאווראפ ןעוועג
 .עיצקאדער רעגרוברעטעּפ ןיא ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,"םינבהו תובאה , ןופ גנוצעזרעביא

 .עיצקעלָאק רעזדנוא ןיא טינ ךיז טניפעג ןָאּסרעכ ןופ ווירב רעד 1

 םסתטוטסאעס , ןיא טקוררעגּפָא ןעװעג זיא *ק8/ס4 םסתטוטסא0// זץס., !לקיטרא סקָאטשניב .ל 2
 ,66 ,65 ,63 ,60 ,57 ,51 ,49 ,42 ,41 ,31 .מונ ,1867 .יזץס/ 86200סזא

 טקורדעגּפָא ןעוועג זיא 1868 *"ןהקחתסנאסוווה א { 2820אסתוס , עשיסור יד ןופ 9 ןוא 577 .מונ ןיא (3
 סָאװ ,עלעטש יד ָאד ןעגנערב רימ ."םינבהו תובאה, ןופ גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןגעוו לקיטרא רעשיטירק א
 :ווירב סעשטיווָאמארבא ןיא טנָאמרעד טרעוו

 ,םסאגה 6014 ח 26 ח 0קס282382ט320104 60266 תחה קץסס80// 3011210016/ תע סע;
 * טסא תהה 68262080/" -- 188 0823280 8 חקסגעסהסמתא א קסאגאץ 8 ח0ס2גסא ז. 116010636180,
 א0טסטטס, 46 063 601/26עה 2810 ק2. 11 8קסאק2080, 1000 אמו 266880 11 2868210
 הס 8ס 326ץתסא ט10 01 קסאהעג  תקסתמהבטהצסטמסזס תחזה קצסס80// חץסהעאע, אעו ץנאס 46חקס-
 אס4ס0 תסתנאנטו 106008218 6200 860040/ 06קעסס8א/ 16ח6 ק6 עז ח א 680668, זוא 4246018
 116206121808, 061060186 4 307 ח חקסט., םס810ק8סאו 10חקסאוסט1ס 16ח67סזזעצ , 608262160-
 נט םגווהא 620640862068, 2 86 סחעסגט8װא 26ח 22880 אעומעמשנעא 2060 80882/ נאס (קההפנוופ
 דעד א0נא61 2680 8806016 8 346חץ0616446 םקץס0806 060060080 א 2878 סאזצ 808066 6
 הסתדעס 0 820. 11031סאץ אטו 0086ק1ס688ס0 ץמסקסוטו, טזס ת0ט1601017 28100 ,621408 ע 6167
 46 ת0061ץ61 84 0220 34 ץא232006 114 16 0012 8 204280, 40102066 תס םגזמסאצ אזוסעוס,

 4ס8סקמס א2ק2א1סקעבץוס1 סט ס08קסאסטמפצ קץססאעצ 680008" (אט 6, 012. 24).
 ןיא ןענישרעד זיא ,שטיװָאמארבא .י .ש ןופ עדערָאפ א טימ ,'םימכח רדא, קרעװ סנייטשנרעב .נ (4

 .1868 ,סעדָא
 .עיצקעלַאק רעזדנוא ןיא ָאטינ זיא ווירב אזא 5
 .1868 ,סעדָא ןיא טקורדעגּפָא 6
 .עיצקעלָאק רעזדנוא ןיא טינ ךיז טניפעג ווירב רעד (7
 ךיוא רע טָאה גנוטַײצ א ףא שינעביולרעד ןייק :ןרָאװעג טליפרעד טשינ זיא גנונעּפָאה סעשטיווָאמארבא (8

 .ןעמוקאב טינ לָאטסָאד
 .50 גנוקרעמנָא םיא ןגעוו עז ;ןיװעל .ע (9
 עסַײמ, זיא םיוברעדעצ סָאװ ,םעד בילוצ רעשפע} .םיוברעדעצ .א טנימעג ָאד טרעװ ,סיוא טזַײוװ'ס יו (0

 ןיעַיצק אדע ר -- .1869 רָאי ןיא וועשטידרעב ןיא ןרָאפעגּפָארא ?רָאזיוװער
 -רעטעּפ ןיא ןבעגעגסיורא טָאה םיוברעדעצ .א סָאװ ,*8601ע8 קץססאוא 680668, טאלבנכָאװ סָאד (1

 ,1873--1871 ,גרוב

 .ןיוועל .ע (2
 .61 גנוקרעמנָא עז (3
 -רעדעצ טמיטשאב 1865 ןיא טָאה ("הלכשה יציפמ,,) טפאשלעזעג-גנודליב רעשידִיי רעד ןופ טעטימָאק רעד 4

 ןרעװ טרעסעבעגסיוא לָאז גנוטַײצ רעד ןיא זא ,גנוגנידאב יד טלעטשעג ַײברעד ןוא ,ףליה-טלעג "רשבמ לוק, סמיוב
 ןוא ןקירדסיוא עטסָארּפ ןופ ןוא "ןָאנראשז, םעד ןופ ךעלעמאּפ ךיז קידנקינײיר ןוא קידנרעטַײװרעד, -- ,ךארּפש יד
 ּוװ) 7 .} ,לאטנזַאר ךיוא ,131 ,{ ,רעװָאקירעשט עז ;'ךארּפש רעשישטַײד רעטכַײל א וצ ךיז קידנרעטנעענרעד
 : .(1864 ַײמ 20 ןופ לָאקָאטָארפ סטעטימָאק םעד טכארבעג טרעוו'ס

 .גרוברעטעּפ ןיא רעוט רעכעלטפאשלעזעג ןוא טאקָאוװדא --- (1907-1838) קָאטשניב ּפיסָא 5
 -ירעמ יד ףא ןוא טעטיסרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא עִיגָאלָאיזיפ ץֹופ טנעצָאד -- (1904-1842) טשקאב .נ 6

 .ןסרוק-ןעיורפ עשיניצ
 רעשיניצידעמ-שירעטילימ רעגרוברעטעּפ ןיא עַיגָאלָאיזיפ ןופ רָאסעּפָארּפ -- (1846 .בעג) ווָאנאכראט .א (7

 .עימעראקא
 .טעטיסרעווינוא רעװעִיק ןופ רָאסעּפָארּפ 1884 טניז ,גָאלָאיזיפ רעטסּוװאב -- (1850 .בעג) וועירישט .ס (8
 רערימָאטישז ןיא רערעל ןוא רעלעטשטפיוש -- (רימָאטישז ןיא 1882 ןברָאטשעג) טשקאב .מ .י (9

 - : ,לוש-רעניבאר
 .ורפ סמױבנַײװ רעטקָאד רעטעּפש ,קָאטשניב עניטסענרע 0
 ,טלא רָאי 19 ןברָאטשעג ;עימעדאקא-טסנוק רעגרוברעטעּפ רעד ןופ ןרעליש א ,שטיוװָאמארבא לעשאר (1

 ,1882 ןיא
 .רעלעטשטפירש ןוא טסירוי ,ןוז רעקיצנייא סעלעדנעמ ,שטיווָאמארבא רעיימ (2



 עשורעי רעשירארעטיל סרעבָאלטָאג ןופ
 רימ סָאװ ,(1899--1811) רעבָאלטָאג .ב .א ןופ סעמעָאּפ ןוא רעדיל יד :עֶיצקאדער ועד ןופ

 רעשרָאפ-רוטארעטיל םעד ןופ ןעמוקאב יײז ןבָאה ריִמ .ןרָאװעג טכעלטנפעראפ טינ טציא זיב ןענַײז ,ָאד ןקורד
 ןופ רעטקאראכ םעד טָאה ?ןטאטוּפעד יד, לשָאמ רעד .וויכרא סרעבָאלטָאג ךיז טניפעג סע ןעמעוװ אב ,גרעבניצ .י
 ןלייטרוא ןעק עמ לפיוו ףא) ןטשרע םעד ַײלָאקינ ןופ טַײצ רעד ןיא םינָאלדאטש עשידִיי ןגעק עריטאס רעשיטילָאּפ א
 ,(ה"י ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ רעטעּפש טינ ןרָאװעג טסאפראפ רע זיא ,טּפירקסונאמ ןופ ןעזסיוא ןטיול
 ,"ץנימ עלעסיב סָאד רעדָא ץניק עסיורג סָאד, עריטאס יד .טנאה רענעגיײא סרעבָאלטָאג טימ ןבירשראפ זיא רע
 ("רעסאוועמ-ליוק,) "לגליג, םעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ןיוש זַײװליײט זיא ,ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא טסאפראפ
 ןיא ,241--237 ןטַײז ,1927 ,"קרעוו עשידִיי סרעבָא,טָאג .ּב .א. ןיא טקורדעגרעּביא טרָאד ןֹופ ,20 .מונ ,1
 ןוא סעפָארטס 48 טלאה טסקעט רעזדנוא ;(25--21 ןוא 19--8 .מונ) סעפָארטס 17 ןטכָאלּפעגנַײרא ןענַײז סע ןכלעוו
 שטיוורוה לעומש דימלאט סרעבָאלטָאג ןופ עִיּפָאק א זיא סע ;עּפָארטס רעט-49 רעד ןופ בײהנָא םאב רעביא ךיז טסַײר
 ,ןבַײרש ןעזייר--ןיקדירפ יו ,עסעיּפ א טינ) עמעָאּפ עשיטקאדיד עסיורג א זיא "טלעוו עטרעקראפ יד, .וועָיִק ןופ
 -עטניא ןא רעייז ןופ טנעמגארפ םעד ךיוא ָאד ןקורד רימ .שטיוורוה ןטנָאמרעד םעד ןופ עַיּפָאק א ךיוא ,({ ,טרָאד
 רעפראש א טימ ,קרעװ טנאלּפעג טיירב א ןַײז טלָאזעג .סיוא טזַײװ ,טָאה סע ."רעג קיציא בער, עמעָאּפ רעטנאסער
 טסַײר סָאװ ,דאיוואסק רעד לַײװ ,טקידנעראפ טינ עמעָאּפ יד טָאה רעבָאלטָאג ,סעָאמשאמ .ץנעדנעט רעשיקידאציטנא
 רעד ןיא ןבירשעג םאטסאנימ זיא "דיל ןיימ ,, -- .ןרעבָאלטָאג ןופ קיטנעהנגייא ןבירשעג זיא ,ןטימניא רעביא ךיז
 ןבירשראפ ,ןטנאָיראו ייוצ טיהעגפוא ןענַײז *דיסָאּכ שיא, ןופ -- .ןרָאא רעקיצכא יד ךָאנ ,טַײצ-עַיצקאער
 ,ןטקידנעראפ א ,ךעסונ ןטירד ןופ קראטש רעטנוא ךיז ןדייש ייז ;טקידנעראפ טינ עדייב ,עפוג ןרעּבָאלטָאג ךרוד
 רעד :ריפסיוא ןטימ סערימז עקידסעבאש יד ףא עִידָאראּפ א זיא סע .36--31 ןטַײז ,"קרעוו עשידִיי, יד ןיא .לגפ
 ּפע; רעד ןבירשראפ ךיוא זיא עפוג ןרעבָאלטָאג ךרוד -- .לווונעמ א ,קינטנעצָארּפ א טרעוװ *דיסָאכ שיא,
 ."רעבאכעמ א ףא םארג

 םוצ ןעגנוקרעטנָא יד -- .ךאוּפשסיא רענילָאװ סרעבָאלטָאג טיהראפ זַײװלײט רימ ןבָאה ןעמארג יד אב
 .סגרעבניצ .י ןענַײז טסקעט

 ןטאטוּפעד יד

 ,רעמיצפָאלש ןַײז ןיא ,דלאוו ןדליוװ ןיא
 -- ךעליימ רעסיורג רעד -- בייל רעד לָאמא ךיז טגיל
 ,רעמיצ ןטימניא עמאס
 .ךעליירפ רעייז ,ןטָאש ןרעטנוא

 ,ןַײז וצ ךעליימ א טוג רעייז עס,
 ,ןיילא ךיז וצ רע טסימש יוזא
 ,ןַײרא דלאוו ןיא ץעגרע םוק ךיא יװ
 .ןיילק זיב סיורג ןופ רימ ראפ טרעטיצ

 ןייטשפוא לסיּבא רימ ליוו ךיא !ָאנ
 עכונעמ-םעקַאמ ןַײמ ןופ
 ןייגסיורא טלעװ רעד ףא לסיבא לעװ ןוא
 ."עכולעמ ןַײמ ןקוקנָא

 ,ףוא ךיז טּפאכ רע .ןָאטעג--טגָאזעג
 ,סיוא רעדילג יד ךיז טיצ ןוא
 ףורא גראב ךיז טייג ןוא
 .סיורא דלאוו םענופ ךַײלג
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 דלאוו ןרעדנא םענופ סעַײכ יד
 ,ןָא טמוק ךעליימ רעד זא ,טרעהרעד ןבָאה
 דלאב ןפפָאלעגפיונוצ עלא ךיז יז ןענַײז
 ,ןָאט ןלָאז ייז סָאװ ,ןרעלק וצ

 ,ערָאצ אזא ןפָארטעג טינ ךָאנ יז ךיז טָאה עס
 ;ערָארס אזא ראפ ןייטש ןפרָאד ןלָאז יז
 ןלעפעג טינ עלילָאכ םיא טעװ רעמָאט
 ,ןסירעג םיא ןלעװ ייז יו
 --ןלעטשרָאפ ַאד ןעמ לָאז ןעמעוו
 . ןסימש םיא טימ לָאז רע

 ,ןטַײצ עלא ןופ טנאקאב זיא סע
 ,ןטַײל ןשיוצ ןזעװעג זיא לזייא רעד זא
 ,עדייז רעזדנוא םָאהָארװװא ןטירעג טָאה םיא ףא
 ,ץדייקא רעד וצ ןקָאכצִיי טריפעג טָאה רע סאשעב
 ,טדערעג שעדױקנשָאל רע טָאה ןעמָאליב טימ ןוא
 ,עריוט רעד ןיא ןבירשעג ךָאד טייטש סָאד
 ,טעּפשעג ןייק טינ ,ךיז טכאד ,זיא סָאד
 ,עריומ ןייק םענייק ראפ טָאה רעכלעזא

 ,ןּבילבעג יוזא זיא סע ,רעציקעב
 --ןבילקעגסיוא לזייא םעד טָאה עמ
 --שעדיוקנשָאל-לאב םעד ,ןדמאל םעד
 ,שעדיוכ-סענראּפ ראפ ןוא ןע?דאטש ראפ
 --ןדיילקסיוא ןַײפ ןעזעג םיא טָאה עמ ןוא
 .ןדייר ךעליימ ןטימ לָאז רע

 ,ןייש טינ רעבָא ךָאד זיא'ס לַײװ רָאנ
 -- ,ןיילא רענייא ןייג לָאז רע
 ןביז קיטש א ךָאנ ןעמ טָאה
 .ןבילקעגסיוא ןטאטוּפעד
 ,סָאבעלאב רענייש רעד ,סקָא רעד
 ,זָאנ יד ןזָאלענּפָארא
 ,רעשיוי-לאב רעכעלרע ןא יו
 ,רעשיוא רעסיורג רעד ,דרעּפ סָאד ןוא
 טניה רעד ןוא ףלָאװ רעד -- סנאמטאר עדייב ןוא
 .דניוושעג ןָאטעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה
 ,רעב רעד ,וָאר רענערָאװשעג רעד
 ;רעהא ןעמוקעג ךיוא זיא
 ןעוועג קיטראפ רָאג ןיוש ןענַײז יז
 ,ןייג וצ ןגעקטנא ךעליימ םעד ּבייל םעד

 גניי רעגולק רעד -- לסקיפ רעד
 גנידלא וצ סָאד טעז
 ,ןטַײװ ןופ רָאג ךיז טייטש ןוא
 ןטַײז יד אֹּב רעטכעלעג ראפ ךיז טלאה ןוא
 ,טרָא ןא ףא לסיבא ,רעדירב ,טייטש
 ,טרָאװ א ןדייר וצ ךַײא טימ בָאה ךיא
 ,עליכעמ ,ףערוטעמ רעדָא עגושעמ ריא טַײז
 ,עלילטוא עכוכ ןכאמ ךַײא סיוא טעװ עמ
 ,ןטאמעסאמ רענייש א ,ןּבעלכ ,ןַײפ
 ,ןטאטוּפעד ענייש ןבילקעגסיוא ָאד טָאה ריא
 ,לזע םעד -- שעדיוכ סענראפ רעַײא רָאנ סעז
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 ,לזענ םעד טזָאלעגּפָארא ןיוש טָאה רע יװ
 ,דרע'רד וצ זיּב ּפָארא ןעגנעה ןרעיוא יד ןוא
 ?דרעפ םעד ףא ןוא םיא ףא ?ךיז ריא טזָאלראפ םעוו ףא
 ?טרָאד בייל ןראפ ןייטש ייז ןלעװ יוזא
 !טרָאװ א ןדייר וצ ןסיוו טינ טעװ רענייק
 ,קעווא םיא טבַײרט -- לזייא רעד ךַײא גוט סָאװ
 . ,קעּפ ןגייל וצ טוג רָאנ זיא םיא ףא
 ןטַײל אב ןעזעג ךיא בָאה דרעפ א ןוא
 ;ןטַײר וצ ןעמ טלטָאז
 ןייטש ערָארס א ראפ
 .ןעזעג טינ ייז ךָאנ ךיא בָאה
 ,ןעוועג וועשאיעמ ךיז ןבָאה סעַײכ יד
 ,ןייטש ןּבילבעג ןענַײז ןוא
 ןרעלקוצרעביא ןבױהעגנָא ןבָאה ןוא
 .ןרעקמוא קירוצ ךיז ןלָאז יז
 -- ,עפיסא רעד וצ סקוֿפ רעד טגָאז -- !םיטיוש
 ,עפינכ ןייק טינ ןעק ךיא ,סעמע םעד ךַײא גָאז ךיא
 ,ןעזעג טינ םינָאראנ עכלעזא ךָאנ בָאה ךיא
 ?ןייטש ןבילבעג ריא טַײז סָאװ
 ,לסיוויײס ריא טזומ ןייג
 ?ַײברעד ןָאט וצ זיא סָאװ ןצנאגניא רָאנ
 ןגירק ןעז ךַײא טלָאז ריא
 ,ןגילק א סעּפע ,ןטכער א סעפע
 ,וצרעד עבָאסָא ענייש א ןוא
 ,ימ ןייק ןבעג טינ עליפא ךַײא טפראד ריא
 טַײז ןוא ןגיוא יד ףוא רָאנ טנפע
 טייטש רע יו
 ,טַײװ טינ רָאג ךַײא ןופ
 ,טַײל ערעַײא ןופ רענייא עקאט
 ,ןטַײטאב דיר ענַײז סָאװ ,טסּוװעג טינ ייז ןבָאה ךָאנ
 ןטַײװ ןופ ּפאצ א גנולצולּפ טינ ךיז טעװאי יו
 יײנש יװ סַײװ דרָאב א טימ
 (1 (......ןייטש רעשאק א יװ ןוא
 ;ןגיוא יד טצָאלגעגסיוא עלא ןבָאה םיא ףא
 "!ןגױט ןעלדאטש א ראפ זדנוא טעװ רעד טָא;,
 ,טניוו םענופ רעדעפ א יװ ןוא
 דניוושעג ןּפָאלעג ייז ןענַײז
 ּפאכ א ןָאטעג ןבָאה ןוא
 ּפאצ עטאדָארָאב םעד
 ךעליירפ רעייז ןֿפָאלעג ןענַײז ןוא
 .ךעליימ ןסיורג םעד -- ביל םעד ןגעקטנא

 ,ןגיושעג רָאג ןיוש טַאה לסקיפ סָאד
 ,ןגיּפשעגסיוא קעלק לָאמ ַײרד טָאה ןיא
 ,סעקאדַײל עכלעזא ָאי ןענַײז ייז זא :ךיז אב טכארט ןוא
 ,טעקארָאד עכלעזא ,םינָאראנ עכלעזא
 ,ןבעג וצ עצייא ןייק טינ ןסייוו ייז ןוַא
 .ןּבעל ןוא בַײל ןכערב ךיז ייז ןלָאז
 ןייג ןטסימוא לעװ ךיא

 .ןכָארטשעגסױא רעטעּפש רעבָאלטָאג טָאה ,עּפלבינ טימ טקעמש סָאװ ,זרעפ ןקיזָאדמעד (1



40 

 ,ןעז ןטַײװ ןופ לעװ ןוא
 םינָאראנ יד יוזא יו
 ,םינַאּפ לּבאקעמ בייל םעד ןענַײז

 ,ןעמוקעג בייל םוצ ןענַײז ייז ,ץרוק
 ,ןעמונעגוצ ןַײּפ ץנאג ייז טָאה רע
 ,סעיאוואה יד ןיא ןענאטשראפ ןיוש טָאה רע
 .סעַײכ יד ןופ ןטאטוּפעד יד ןענַײז סָאד זא
 ,ןסימש וצ ןבױהעגנַא רָאנ טָאה ביל רעד יװ
 ,ןסינ וצ ןבױהעגנָא דרעפ רעד סערָאז טָאה
 --לזע רעד -- שעדיוכ-סענדאּפ רעד ןוא
 ,לזענ סָאד טצײנשעגסיוא ךיז טָאה
 ,ןגיוא יד טצָאלגעגסױא טָאה סקָא רעד
 ןגיוצעגפוא סעציײלּפ יד טָאה רעב רעד
 ;סעּפאל יד טקערטשעגסיוא טָאה ןוא
 ,סעּבארד יד - סענאמטאר יד טסימש רע
 ,רעדניש-טיוה יד ,סעקאפיס יד
 רעדניזאב רָאג ןענאטשעג ןענַײז
 ,קילבנגיוא ןפא טראוועג ןבָאה ןוא
 .קירוצ ןייג ןיוש ןלעװ ייז ןעוו
 ןרָאפ ןופ ןענאטשעג ןיא ,ּפאצ רעד ,ןעלדאטש רעד רָאנ
 ,ןרָאה ןקניל ןטימ ָאט ,ןטכער ןטימ ָאט טלקָאשעג טָאה ןוא
 טדערעג טָאה ביל רעד יו טרעהעגוצ טָאה רע
 .טעלג א ןָאטעג לָאמ עלא דרָאּב רעד אב ךיז ןוא
 טגָאזעג רעטרעװ רָאּפ א ךיוא רע טָאה ןטימניא
 ,טגָאלקעג יװ סעּפע טשרעמיולק טָאה ןוא
 ,ןעיירדוצסיוא ךיז טסּוװעג טינ טָאה רע יװ יוזא רָאנ
 .ןעייטשראפ טנעקעג טינ בײל רעד םיא טָאה
 ,רעב רעד יא ,לזייא רעד יא ןפורעגנַא ןיוש ךיז טָאה ָאד טָא
 ;רעמ עכעלטע ךָאנ ןוא ,דרעפ סָאד יא ,סקָא רעד
 ילבוא-יינימ עקאט ןוא
 .יירשעג א ןרָאװעג ןיוש זיא
 ,טרעהרעד סָאד טָאה בייל רעד
 טרעקעגקעװוא ייז ןופ ךיז רע טָאה
 --ןבַײרטסיױרא עלא ןסייהעג טָאה ןוא
 ןבַײלּב טינ סופ א ַאד ייז ןופ לָאז עס

 ,ןעמיקעגסיורא סאג רעד ףא רָאנ ןענַײז ייז יו
 .ןעמיראב וצ ןביוהעגנָא רעכעלטיא ךיז טָאֵה
 :טּפַאכעגפוא ךיז טָאה ּפאצ רעד
 ,טּפאלקעג סעצײלּפ יד ףא םיא טָאה בייל רעד
 ((......לזיא רעד ךיז טמיראב ָאד
 ,לקעב ןיא ןָאטעג ּפינק א םיא טָאה בייל רעד
 :ןרעלקרעד רָאג ליוו דרעפ סָאד
 ןרעטש ןיא ןָאטעג שֹוק א םיא טָאה ּבייל רעד
 ?טליב ריא סָאװ רימ טראה סָאװ ;ךיז טכארט לסקיפ סָאד
 ;טליװ ריא סָאװ ,ךַײא טגָאז
 ,ןענאטשעג ןטַײװ ןופ ןיב ךיא
 ןענאד ןופ סיורא טַײז ריא יו סייוו ךיא
 ,טַײטאב קינריטוּפעד א סָאװ יוזא טסייוו ריא
 ...טַײל סלָאהַאק ערעַײא יוװ יוזא טקנוּפ

 .טקעמעגסיוא ןענַײז רעטרעװ ייווצ עטצעל יד 4
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 ץנימ עלעסיּב סָאד רעדָא ,ץניק עסיורג יד

1 

 ,יילרעלא ןשטנעמ ןעייג סע
 ,טלעוו רעד ןיא םורא ןפיול
 :יירשעג ןייא עלא ןעַײרש
 !טלעג רעדיװ ןוא טלעג
 ,ץניק עסיורג יד עלא ןרידוטש
 .ץנימ עלעסיכ סָאד טמוקאב עמ יװ

2 

 גנאל טנוואד ןוא טסאפ עבער רעד
 ;טנעװ עטאלג יד ףא ךיז טסַײר ןוא
 גנאזעג טימ לָאק א ףא טַײרש רע
 ;טנעה יד טימ טעקסעלּפ ןוא
 ,ץניק עסיורג יד זיא סָאד זא ,טניימ רע
 .ץנימ עלעסיב סָאד טמוקאב עמ יװ

3 

 "עייד עריוי, םעד רעביא ךיז טלקָאש ווָאר רעד
 ;ןייצ יד טימ דרָאב יד טַײק ןוא
 עייּפ יד טיירד ןוא טעקאנ ןֹוא טעקאנ רע
 .ןייכ ןשידמָאל טימ ןוא סעיאוואה טימ
 ,ץניק עסיורג יד זיא סָאד :ךיז טכארט רע
 .ץנימ עלעסיב סָאד טמוקאּב עמ יװ

: 

 עשָארד א םעליוא םעד טגָאז דיגאמ רעד
 ,ןבעל ןַײז אֹּב ךיז טרעווש ןוא
 ,עשָאר םעד ראפ זיא עווּושט עסיורג יד זא
 .ןבעג עקָאדצ רָאנ לָאז רענעי זא
 ,ץניק יד טניימ רע ,ךיז ראפ טעשראד רע
 .ץנימ עלעסיב סָאד ןעמוקאב וצ יו

5 

 ,דניזעג סָאד ןָא ךיז טסַײר ןזאכ רעד
 ;ןלגרָאג םעד רעגניפ םעד טימ טשטעווק רע
 ,דניק לציּפ א יװ שעראנ ךיז טכאמ רע
 .לגרָא ןא יו ןייש טגניז רע -- טניימ רע
 ,ץניק רעד רעביא ,ךעבענ ,ךיז טעשטומ רע
 .ץנימ עלעסיב סָאד ןעמוקאב וצ יװ

6 

 ,קידניז רעייז ,ךעּבענ ,זיא סאב רעד
 ;ימ טימ סעקשיק יד ךיז טסַײר רע
 ,קידניא ןא יװ טיור ןוא ווָאלב טרעו רע
 .יק א יװ טעשטיר ןוא
 ,ץניק יד טנעקעג ןרעג ,ךעבענ ,טלָאװ רע

 .ץנימ עלעסיב סָאד ןעמוקאב וצ יו
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7 

 (1 רעגניז לטריפ רוטעלפ רעד רָאנעט רעד
 ,ןרָאװעג ןבעל רעייז זיא טצראוושראפ
 ,רעגנירג עסָאנראּפ יד ןָא טינ םענייק טמוק סע
 | ןרָאצ רעזיב א ייז ףא זיא סע
 ,ץניק רעד רעביא עלא ךיז ןעשטומ ייז
 .ץנימ עלעסיב סָאד טמוקאב עמ יװ

8 

 ראה רעסיורג א יװ טבעל קישטדאדדָאּפ רעד
 ;טלעג ןייק טינ טעוועלאשז ןוא
 ,ראווָאמאס רעד טדיז גָאט ןצנאג א
 .טלעוו רעצנאג רעד ראפ יט טכאמ רע
 ,ץניק רעסיורג א ןענירעד טקעטש סע
 .ץנימ עלעסיב סָאד טמוקאב עמ יװ

9 

 ,טיירב עקשַָארד רעד ףא ךיז טצעז רע
 ,ןקור םעד טימ טראּפשעגנָא

 ,טײרּפשעצ סיפ יד ,םוקָאבדָאּפ טנעה יד
 ;ןקילג ענַײז טלעװ יד טזַײװ ןוא
 יץניק עסיורג א זיא ןעמענ וצ ןדארדָאּפ
 .ץנימ לסיב ןייש א-- עמוס ענשטָאטאדאז א

10 

 גרָאב ףא טיג עיצנאטס רעד ףא סָאבעלאב רעד
 ,סעשינק טימ שיילפ-לסָאר א
 ,גרָאז עצנאג ןַײז דימָאט זיא סָאד רָאנ
 ;(? סעשיד עכעלטע גָאלאז ףא ןעמ טמענ יװ
 ,ץניק יד ןכאמ ןעד ןעמ ןעק יװ
 ,ץנימ ?סיב סָאד ןעמוקאב ןעמ ןָאק יװ

11 

 --טינ רע טָאה יצ ,דרעפ רע טָאה יצ
 :ןבָאה רע זומ קָאלג א
 טימ רע טריפ לטשרעב א ,למעק א
 ;ןּבָאש וצ גנוצ םעד לדנייב א ןוא
 --ץניק רעד וצ ןעמ ףראד לעטשנָא םעד
 .ץנימ עלעסיב א טידערק ףא ןּפאכ וצ

 .טוַײרגראפ ,טנַײש סע יװ ,זיא זרעפ רעקיזָאדרעד (1
 גנּויײרפאב רעד ךָאג ןיוש טקורדעג זיא "לגליג, רעד לַײװ .סעשאפענ עשרעוּפ עכעלטע -- סעשיד עכעלטע (2

 עפָארטס עצנאג יד ראפרעד טרָאד זיא .םזינָארכאנא ןא יװ ,ןעגנולקעג ןיוש זרעפ רעקיזָאדרעד טָאה ,םירעוּפ יד ןופ
 :טרעדנעעג

 גרָאב ףא טיג עיצנאטס רעד ףא סָאבעלאב רעד
 ;ןטעלטָאק טימ סנטָארבעג
 ,גרָאז עצנאג ןַײז דימָאט זיא סָאד רָאנ
 :ןטעפ א גָאלאז א ןעמ טמוקאב יװ
 -- ,ץניק יר ןכאמ טינ ןעמ ןָאק םעד ןָא
 .ץנימ לסיב סָאד ָאטשינ ,גָאלאז ןייק ָאטשינ
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12 

 עירעב א רע ןזיא טעלאוט םאב
 ;ןציז וצ רעגייז םעד ףא ָאש א
 ,עירעטנאלאג עצנאג א ,(1 לייא עדאמָאּפ-ראסקאמ
 ,ןציּפ וצ דרָאב יד לרעש א ןוא
 ,ץניק עצראווש יד -- רָאה יד ןצראווש ןוא
 .ץנימ לסיב ןייש א גנידצלא טסָאק סָאד

13 

 ,ןבַײלב טינ גנאל רע ןָאק םייהרעדניא
 .ןרָאפעגמורא רָאנ
 ןבַײרש ךעלווירב טימ ּפָא רע טמוק ּבַײװ סָאד
 .ןרָאי יד סעטסָאבעלאב אב טבעלראפ ןוא
 ;?ץניק טימ טרָאד יא ָאד יִא רעדניק טכאמ רע
 .ץנימ עלעסיב טָאד טּבַײלב עטסָאבעלאב רעד אּב

14 

 סאגלֹוש ןיא סענייכש ןיא טציז בַײװ סָאד
 ;רעינאּפש טימ ךיטסירב סָאד (+ טצעזראפ ןוא
 סאפ עצנאג א רעטרַאּפ טייטש םיא אּב
 .רעינאּפמאש לטוב קיצפופ ןוא
 ,ץניק עסיורג א טינ סָאד זיא ,ָאנ
 ?ץנימ ?סיב סָאד ןעגנערבסיוא יוזא

15 

 ,רעדניק ןוא בַײװ ףא טינ ןעגנערבוצסיוא
 ,םיוויורק עמערָא ףא טינ
 ,רעדניזאב דמערפ רעד ןיא ןציז ֹוצ ןיילא
 .םיװױטמָאי ףא לָאמא רָאנ ןעמוק םייהא
 (+ץניק עסיורג א טינ סָאד זיא
 ?ץנימ לסיב סָאד ןעגנערבוצסיוא יוזא

16 

 ,(6 סעקשָארד ןוא ךעלדרעפ ףא ןעגנערּבוצסיוא
 ,ןסָאריּפאּפ ןוא (+ ןראגיצ סווָאקושז ףא
 ,סעקשָארּפ ףא ,ןעליּפ ףא ןעגנערבוצסיוא
 ...ןסָאלשראפ ליומ סָאד ןרעג רימ !טלָאװ ךיא ...ףא
 ,ץניק ןַײז וצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רָאנ
 .ץנימ עלעסיב סָאד טמוקאב רע יוזא יו

17 

 ,טפעשעג א םיא אב זיא עינעיָארטס א
 ;לװָאט א ףא טנכייצעג יז טָאה רע יבא
 ,טעראזאל א ,(ז רעטסיולק א טעיָארטס רע
 -- לעװָאב ןופ םערוט םעד ,שטָאכ

 .עדמאמָאּפ ,ןעמופראּפ "רשּבמ לוק, ןיא (1
)3 

6 

(4 

5 

6 

 .ץניק טימ ,עָאצױה טימ טנ-דראפ רע סָאװ :ןטרָאד
 .סעבאש ףא טצעזראפ ןוא :ןטרָאד
 .עשיראנ :ןטרָאד
 .סעקשָארד ןוא ןרָאֿפ ףא ןעגנערבוצסיוא :"רשבמ לוק. ןיא
 .ןראגיצ ךעלטסעק ףא :ןטרָאד

 .זיֹוה-טייב א :ןטרָאד (/



0 

 ,ץניק א זיא סָאד טָא ,ענּפאוו ןָא ,רענייטש ןָא
 .ץנימ עלעסיב סָאד ראפרעד טמוקַאב ןוא

18 

 :ןעַײרש וצ ןָא לעטירטָאמס רעד טּביײה
 !קָארס רעד טעשטנַאקעג ךיז טָאה סע
 ןעיאשטעווטָא לעטאדָאגַאלאז רעד זומ
 .גָאלק ןטימ טפיולטנא קישטדאדדַאּפ רעד ןוא
 ,ץניק א רעדיװ טכאמ ,(גָאלאז א רעדיוװ טמוקאב רע
 .ץנימ לסיּב שירפ א ,ענשטָאטאדאז א טּפאכ ןוא

19 

 ,גנילקעג סָאד קָאלג א ןופ ןרעיוא יד ןיא םיא טשיור סע
 .טכאוו רע ןעוו ַײס ,טּפָאלש רע ןעוו ַײס
 ,גנוצ רעד ףא םיא טגיל עינעשזינָאּפ ,עינעשַארּפ
 .טכאנאב םיא ךיז טמעלָאכ -- עקוואּבירּפ ,עקוואטסירּפ
 ,ץניק יד לװלָאװ םיא טכאמ לרעבַײרש רעקיש א
 .ץנימ סעקיּפָאק עכעלטע טלעג-טשטַאּפ ףא יבא

20 

 ויירב רע טבַײרש טשטַאּפ עלא ןרָאװ
 ;עשראוו ןייק ,גרוברעטעּפ ןייק
 (3 ףירט ,ןטרעװנָאק ,ריּפאּפ-טשטָאּפ יבא
 + --עשראּפ ןייק ,םָאי ןייק טינ ףראד רע
 ,ץניק יד רע טכאמ ָאלסישט ןשיסור ןפא
 ,ץנימ עלעסיב ןַײז רע טעּפאלאז יוזא

21 

 ,טציּפעג לדרעב סָאד ,ןעיווע ןא טמוק סע
 ,ןרָאפ וצ טָאטש עקסנרעבוג א ןיא
 טצינעגּפָא ןיוש ןשיק םענרעדעל א טימ
 ,ןרָאי עטלא ןופ לצירבָאק א ןוא
 3 ץניק א ,לדנייכ א טכאמ ,עיצנאטס א ּפָא טמענ
 .ץנימ עקיּפָאק א ענעשעק ןיא טינ טָאה ןוא

22 

 ,לויטש טימ לופ .קעמולק א טקאּפעצ
 ;ןירג ןוא לעג ןוא טור ןוא ץראווש
 לווירב א ,ײט שיט םעד ףא טגיילעצ
 .ןיטיט עקסנאקירעמא לקעּפ א ןוא
 .;ץניק טימ ,ןייכ טימ עטסָאבעלאב רעד טימ סימש א טוט
 .ץנימ לּבור א לַײװרעד ריא אב טַײל ןוא

23 

 ךיט טימ ןגיוצעגרעביא זיא עקלוטאקש ןַײז ,טזַײװ רע
 ;רעסעלשטאלב ַײרד טָאה ןוא

 .גרָאט א ףא רעדיוו טפיול רע :ןטרָאד (
 .סקאווירט --- ףירט (ג
 .ץניק ןייק ןיא סָאד :"ושבמ לוק. ןיא (ג

 יז
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 --ךיר א טגיל קיניײװעניא ,ָאנ -- קינייװניא
 ?רעסעב ןענערָאװאּב םיא ןעמ ףראד ָאנ
 :: ,ץניק ןייק טפלעה ָאד -- ןוָאלראפ לסילש יד
 .ץנימ עלעסיב סָאד ןעַײל לַײװרעד זומ עטסָאבעלאב יד

24 

 ,טראנעגנַײרא רָאנ ךיז טָאה רע יבא
 ;גרָאב ףא ןיוש רע טסע
 טראוו ןוא ןכָאװ עכעלטע רע טציז יוזא
 3 ,גרָאט א ךיז טעװאי סע זיּב
 ,ץניק יד טכאמ ןוא רע טפיול ָאד טָא
 .ץנימ לסיבא טלעג-טערטּפָא טכאמ

25 ' 

 --דלאוו א ,ּפוקטָא ןא ,עסקאט א ,טשטָאּפ א
 ,עריוכס א םיא אב זיא ץלא
 ,דלאב םעקָאמ םעֶד עילאק רע טכאמ טָא
 .עריומ םיא ראפ ןבָאה עלא
 ,ץניק יד טוג רָאנ טייטשראפ רע יבא
 .ץנימ עלעסיב ןטימ טינ עגַײד ןייק רע טָאה

26 

 ,עסָאנראּפ ןַײפ ךיוא טָאה ַײטאדָאכ רעד
 ;ןגרָאז וצ טינ לָאמנייק
 עסָאנכאה ןייק רע טָאה
 ?ןגרָאב טינ ןעד םיא טעװ רעװ
 . ?ץניק ןַײז וצ ןעמוקנָא טינ ףראד רעו
 ?ץנימ לסיב ןַײז ןעוועלאשז םיא טעװ רעו

27 -- : 

 לּפענק א ןרָאװעג רָאנ רע זיא
 ,לעטאדעסאז א ,קינװארּפס א טימ
 (! לּפעק (!?) רעסעּב א טָאה רע ןוא
 ,לעטאדעסדערּפ א ,קינטעװָאס א טימ
 --ץניק עסיורג ןייק ןגיילוצ טינ רע ףראד
 .ץנימ עלעסיב םעד ראפ ןגרָאז טינ ןיוש טעװ רע

28 

 ןעיירדמורא עווטסטוסירּפ א ןיא רָאנ ךיז ףראד רע
 ,טנאה רעד ןיא ריפאּפ ןגיוב א טימ
 ןעיײז לרעבַײרש א טעװ רע יװ ןוא
 ,טנאקאב םיא טימ ןַײז רע לָאז
 ,ץניק עסיורג ןייק טינ ךָאד זיא סָאד ןוא
 .ץנימ לסיב סָאד םיא אב ןענידראפ עלא עלַײװ

29 

 װָאר יקסרעבוג א ,קלשטשרָאבסיא א ,ןאמטאר א
 ;ןלאפנַײרא טנעה יד ןיא םיא וצ ןזומ

 .טזַײרגראפ סיוועג זיא זרעפ ךעקיזָאדרעד (1
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 (!וָאלּב ןוא טור סעיצאנגיסא םיא טגָארט עמ
 ,ןלא;רעּפמיא עבלאה ןוא
 ,ץניק א ,עלעכָאלעמ א ףראד רעכעלטיא
 ,ץנימ עלעסיב סָאד ראפרעד טמענ רע ןוא

30 

 ,ןגעמראפ ןַײז ךָאנ ,ךעבענ ,רעכעלטיא
 ;ראפרעד ןלָאצאב םיא זומ
 --ןגעװטענַײז ןופ טינ ךָאד טמענ רע
 ,..ראטערקעס םעד ראפ רָאנ
 !ץניק עצנאג יִד טרָאפ ןיא סָאד טָא
 .ץנימ עלעסיב סָאד םיא אב טבַײלב סע

31 , 

 טלעג סָאד טמּוקאב (: רעכאמלקעּפ רעד
 ,עָאצמאה רעדנא ןא טימ רָאג
 --טלעוו עקיטכיל א זיא טכאנ ערעטצניפ יד
 .עָאנאה ןייק רע טָאה גָאט ןופ
 ?ץניק יד ןכאמ גָאטאב ןעמ ןעק יו
 ...ץנימ לסיב סָאד ָאטינ-- לקעּפ סָאד ָאטינ

32 

 ,קאמשעג טבעל רעכאמלקעּפ רעד
 ;ןעמוקעגרעּביא ץענערג יד זיא רע יבא
 --קאּפ םעד ןּפאכ וצ רעמערק יד ןעמוק ָאד
 .ןעמיס רעטוג א ןיוש זיא סָאְד
 ,ץניק ןַײז טעשטנָאקעג ןיוש רע טָאה דניצ
 ,ץנימ לסיב ןַײז רעכיז ןיוש טָאה ןוא

23 

 ,טלעוו א ןָא טשרע ךיז טבייה דניצ
 ;רעקיצ ןטיה ןיוש טקאה עמ
 ,טלעג ןייק טינ טסָאק םָאר ןוא רעקיצ
 ,רעקיש לסיבא ןעמ טרעוו
 ,ץניק יד טכאמ עמ ,טקנירט עמ ,טסע עמ
 .ץנימ לסיב שפיה א טכאנ א טסָאק עס ןוא

24 

 ,טכענ עקיטכיל יד ּפָא טעלוה עמ
 ;לקעּפ םוצ רעדיוו -- שעדיוכ ףָאס
 טכעלש לדער סָאד רעביא ךיז טיירד
 ,לקעז סָאד קעװא טמענ עמ ןוא
 -- ץניק יד ןטָארעג טינ זיא !ָאנ
 .ץנימ לסיב סָאד (? דָארּב ,ךעבענ ,טגיילרעד

 .עקידלּבורפניפ--עװָאלב ,עקידלבורנעצ---עטיור (1
 .טסידנאּבארטנָאק --- רעכאמלקעּפ (2
 -לקעּפ יר טרָאד ןגעלפ ;ץענערג רעשיסור רעד ןופ טסרָאיװ 7 ןגעלעג זיא דָארב טָאטש רענאיצילאג יד (2

 .עריוכס-עדנאבארטנאק יד .ה .ד ,"ךעלקעּפ , ערעייז ןעלדנאהראפ רעכַאמ
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25 

 ,ןסימש וצ טינ ןעמ טָאה ןרָאטנאק יד ןופ
 ;עייבטאמ יד רעקיא רעד ךָאד יא ייז אב
 ,ןסירדראפ טינ רָאג סרעקנאב ךַײא זָאל
 .עייד ןייק םענייק טגערפ -- טבַײרש סע רעװ
 ,ץניק ןַײז טרעדָאפ סָאװ ,טוט רעכעלטיא
 .ץנימ עלעסיב סָאד ,לשָאמעל ,טלמאז -- ריא

26 

 רעקנאב א טסייה סָאװ ,ןסיוו רעבָא זומ עמ
 ,ןטַײצ ערעזדנוא ןיא דניצ
 רענילימ א ןסייהעג רע טָאה לָאמא
 .ןטַײװ ןופ דנאלסיוא טימ טלדנאהעג טָאה ןוא
 ץניק טימ ,טעברא טימ ,ןטעליב ענטידערק טימ
 .ץנימ לסיבא טנעצָארּפ ןַײז טנידראפ טָאה ןוא

31 

 ,עקסעוויװ רעד ףא רָאנ רָאטנאק ןעמ טּבַײרש טנַײה
 ,רעסַײראב רעטסָארּפ א זיא רעקנאּב רעד
 עקסיא רעטעה ףא םיניויוע אב ךעלסקעוו טמענ רע
 .רעסַײמ רָאנ ,טנעצָארּפ ןייק טמענ ןוא
 ?ץניק א סעּפע זיא ןרעװ וצ ךַײר יוזא
 ?ץנימ עלעסיב סָאד ןבָאה וצ יוזא רעדנּוװ א

38 

 ,ןייגמואיקראמ ןיא לקעז א טימ טגעלפ סָאװ ,דָיי א
 -- םינָאצבאק סרעכָאװ ףא טלעג טַײל ןוא
 ןייטש וצ ןענירעד טיילק א ךיז טכאמ
 .םינָאּפעל רָאטנאק סע טפור ןוא
 ,ץניק יד ןכאמ וצ יװ ,טנעה יד ךיז טעשטאקראפ
 .ץנימ עלעסיב סָאד ?שיט א ףא טלייצ ןוא

39 

 ,עריומ לסיב סָאד רעכעלטיא ליװ יוזא
 .רעגערטלגייב םוצ זיב ווָאר םענופ
 ,סעָאמאר טימ סע טכוז רעלדניווש רעד
 .רעגייטש ןכעלרע ןטימ ןאמ רעכעלרע רעד
 ,ץניק א ,עמכָאכ א טנרעל רענייא
 .ץנימ לסיב סָאד ןעמוקאב וצ יבא

40 

 ,ןטַײצאב טנרעלעג טָאה סָאװ ,םעד זיא ליוװ זא

 ןּבעל עניָאקָאּפס רעטעּפש טעװ רע
 ,ןטַײל ֹוצ ןעמוק ןפראד טינ טעװ רע
 .ןבעג םיא טיורב ףא ןלָאז ייֹז
 ,ץניק עשלאפ יד ןכאמ וצ ןרָאּפשראפ טעװ רע
 .ץנימ עלעסיב סָאד ןעמוקאב וצ יידעק
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41 

 ,ןריהעג ּפָאק ןיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ,ימ טנגוי רעד ןיא ךיז ןביג
* ' *' * 3 + * ' * * ' * * * + * ' 1( 

 ,ירפ ץנאג ףוא ןעייטש ןוא
 ,ץניק טימ ,סַײלפ טימ ןטעברא וצ ןענרעל יז
 .ץנימ עלעסיב סָאד קעווא ןגייל ןוא

42 

 ּפעק יד גנאל ךיז ןכערב ןטנעדוטס
 ;ןציזּפָא ןרָאי עכעלטע ןזומ ןוא
 ּפענק יד טימ זדלאה םוצ זיב ןעייג
 ,ןציה עסיורג יד ןיא רעמוז
 ,ץניק יד ןייטשראפ לָאמא רעטעּפש ןלָאז ייז
 ,ץנימ לסיּב סָאד ןעמוקאב וצ יו

43 

 ,ןַײז טינ רענייק ןָאק ךַײר
 ,ליופ טעברא רעד ןיא זיא סע רע
 ןַײרא טינ םענייק טילפ סע

 ,ליומ ןיא ןביוט ענעטָארבעג ןייק
 --ץניק ןָא ,טעברא ןָא ןעמוקסיוא ליוו סע רעו
 ,ץנימ לסיּב םענָא ןעמוקסיוא זָאל רעד

44 

 ,טרידוטשעגסיוא טָאה סָאװ ,רעטקַאד רעד עקאט
 דניושעג ןסע םענופ טפיולטנא
 -- טרימשראפ ,טקיטָאלבראפ לסעגרעטנוא ןא ןיא
 ,דניק וצ טרָאד טייג ענעדִיי א
 ,ץניק יד טכאמ ןוא טנעה יד טעשטאקראפ רע
 .ץנימ לסיב ןייז געוו םעד ראפ טּפאכ ןוא

45 

 ,ענאקעמ רעמ םיא ןיב ךיא ,ןבעלכ ,עפיור םעד ןוא
 ,רעּפאכ-טורקער רעד -- קאפיס םעד יװ
 ,ענאק רעד טימ רעטקַאד םעד ךָאנ טייג רע
 .רעּפאנש ןטימ ןוא סעקוואיּפ טימ
 ,ץניק טימ טפיטש ןוא טעּפעשט ןוא טקיּפ
 .ץנימ עלעסיב סָאד רעשָאק ץנאג טנידראפ ןוא

46 

 ,סעירב ענַײּפ עלא ריא ,טכאל ריא
 ;סעכַאלעמלאב סיוא טינ טכאל
 ,סעירעב עסיורג ריא טַײז טלעג טימ
 .סעכָאדאק ריא טָאה -- טלעג ןָא
 ,ץניק ןַײז ןופ רעבָא טבעל עכָאלעמלאב רעד
 ,ץנימ לסיב סָאד טינ לָאמנייק םיא טלעפ סע ןוא

 ןסיט ,ךעלניישראוו ,ךיז טקידנע סָאװ ,זרעפ א ןזָאלענכרוד ָאד טָאה ,ץיוורוה לעומש ,רעבַײרשּפָא רעד (1
 ."ןרידוטש , טרָאװ
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 ,טיורב לקיטש א ָאטינ זיא ּבוטש ןיא זא
 ?סערָאװק ףא סעכִיי םענופ סיורא טמוק סָאװ
 ,טיוט ןיֹוש ןענַײז עבָאב יד ,עדייז רעד
 .סערָאצ לַײװרעד ןדַײל ךעלקינייא יד ןוא
 ץניק יד ןזיוואב םידיסאכ ןבָאה םעד רעביא
 .ץנימ לסיבא ראפ סעכִיי ןפיוקראפ וצ

48 

 ?עיצעמ אזא טלדנאה רעװ רָאנ
 ,קושילַאּפ א ,ראדניר א סעּפע
 ,עִילּב-עירק לדניז א ןּבער םאב
 .קושז א יװ ץראווש דיומ א רעדָא
 ,ץניק א ןזיועג טָאה רע --טניימ ןוא רע טּפאכ
 .ץנימ לסיּבא ןַײרא לטַײב ןיא ךָאנ טיג ןוא

49 

 סיורג רעייז ךיז אב זיא רעכָאב סנבער םעד

 (! ...ןייכ סיורג טכאמ דיומ עצראווש יד ןוא

 טלעוװ עטרעקראפ יד
 .ע מ ָאד ק א ה

 ;םירָאפס ןבַײרש ןשטנעמ ךאסא
 ,םערָא ןענַײז ייז לַײװ -- לייט א
 ,לּביר עכעלטע ןענידראפ ייז ןליוו
 --לביא טינ עליפא ייז סע םענ ךיא
 ?טַײל עמערָא ןוט ךעבענ ןלָאז סָאװ
 ,טַײצ יד ןבַײרטראפ ךיז ןליוו לייט א
 עָאצמאה א ףוא רענייא טוט
 ;(2 "האלפה, םעניא ,(2 "עשוהי ינּפ, םעניא
 ,עָאנאה ןופרעד טָאה רענייא
 ;ָאשרהמ ןּבראה א טרעפטנעראפ רע זא
 -- ןכאז ערעדנא וצ ךיז טּפאכ רענייא
 ;ןכאמ (3 תבשחמ תכאלמ א טעװ רע
 סעַאצמאה ענייש ףא טלאפ רע
 ,סֶעָאבצע יד ףא ןענעבשזעכ וצ יוזא יו
 .רעסיכ ףא לאלק םעַײנ א סיורא טגנערב ןוא
 ,רעסימ רעפייס א רָאג טכאמ רערעדנא ןא
 םיריש ןבַײרש וצ ביל ןבָאה לייט א
 ,םירוּפ ףא ןוא עקינאכ ףא סעדיכ ןוא
 --קאז ןלופ א ןטישנָא ךַײא ןלעװ ןוא
 .ק"פל ןפערטנָא טעװ ערוש עכעלטיא ןוא
 ןכאל טינ עלילַאכ ליוו ךיא
 ;ןכאז עכלעזא ןופ
 ,טלעוו ןַײמ ףא טינ רענייק טייג סע

 ."םייס רעד. עריטאס יד ןָא ךיז טבייה רעט ַײװ .טפירשּפָא יד ךיז טקידנע טימרעד (
 ,דומלאט ףא לּפליּפ (2
 .קיטאמעטאמ ראפ ךובטנאה א--תבשחמ תכאלמ (3



= 5 : : 56 

 : :טלעפעג םיא סָאװ ,ןבַײרש רעכעלטיא געמ סע
 ,סעריקכ רעדָא יועסומ ,ךעלטעשּפ
 ,סעריפס רעטע ןופ עלָאבאק סעדיוס
 ,עצי ,עמ ןוא םיריש ,קודקיד
 ,עצילכ סעכליה ,םָאדָא סעכ ,יה
 ךאול א רָאי טנזיוט קיצפופ ףא
 ;"חותפ חתפ, ףא שערייּפ א ןוא
 - ,עַײנ םירָאפס ןבַײרש ךיז געמ רעד
 ,עיאבא ראמָא ףא םיצוריט טימ סעשאק
 עסיירב ןייא ףא טנזױט קיצרעפ
 ,אסַײרואד אדּבועל ליפ יוזא לָאמ ייווצ ןוא
 ,סעיַײר ןזַײװ רָאג געמ רענעי ןוא
 סעַײנשימ םעד ראפ רעטלע זיא (1 ארוניטראב רעד זא
 ,ערָאמעג רעד ראפ ןעוװעג זיא עשאר ןוא
 ."ארב תישארב , ראפ (2 "לארשי לכ יניעל, ןוא
 ,ןרעלק ןוא ןצעז ךיז ןערקאכ רעד געמ סע
 ןרעטש ןפא יטשאוו אב ןעװעג זיא סע גנאל יװ
 ,ןגיווװעג טָאה ךעיימ סעסוטיט לפיוו
 ,ןגיולפעגקעווא זיא לגייפ רעד ןיהּוװ
 ,ןסעזעג ּפָאק ןפא (5 םיפוא רש םאב זיא סָאװ
 .ןסעגעג גראוורעקוצ סעראּפ טָאה ןוא
 רעִירפ ךַײא ךיא גָאז ןכאז עלא יד לאלקאה
 -- רימ ןיא ןָא טינ רָאג ךיז ןרעק
 ,עיגאמ-לאב ןייק ,רַאזנעצ ןייק ןיב ךיא
 ,טנעזנעצער ןייק ,רעקיטירק ןייק
 --עיגענ ןייק ןבָאה טינ ןענירעד לי ךיא
 .טנעה יד ןכערב רימ רעביא לָאז רעבאכעמ ןייק
 : סָאבעלאב רעטסָארּפ א רָאג רימ ןיב ךיא
 סָאד-לכיב-סָאד טָא רימ בַײרש ןוא
 ,שיזיוצנארפ ,שטַײד ,שעדיוק-ןשָאל טינ
 --שיזעניכ טינ ןוא שירעטָאט ,שיקרעט טינ

 ,טייטשראפ רעכעלטיא סָאװ ,שידִיי טסָארּפ .
 !טעז ןוא טמענ טָא -- שידִיי טסָארּפ
 --ךַײר ךיא ןיּב יצ ,םערָא ךיא ןיב יצ
 ,ןעײגנָא טינ רַאג ךַײא לָאז סָאד
 -- ךַײלג ךיא גָאז יצ ,םורק ךיא גָאז יצ
 ןעעז טלָאז ריא ןיא ליװ סָאד טָא
 ,ןעניפעג סטכער סעּפע לכיב ןיא טעװ ריא זא ןוא
 ןענירעד טייטש'ס סָאװ ןגלָאפ ריא טלָאז
 ,טנַײרּפ עבי; ,ןזַײװאב ליװ ךיא
 (טנַײה עדָאמ יד יוזאיס ,לביראפ טינ טָאה)
 ,ןּבעגעג םעלָאש םענייא ןעמ טָאה םיוק
 --ןגיוא יד ראפ לָאמ עטשרע סָאד םיא טעז עמ
 ,ןבעל ןיימ ,ץראה ןַײמ ,טנַײרפ םיא ןעמ טפור
 ,ןגיווועג דלָאג טימ ןרעג םיא טָאה עמ ןוא
 ,ליומ ןטימ רָאנ רעּבָא זיא סע
 ,ליופ רעכעלטיא ןיא --ןוט וצ סעּפע
 ,רעגניפ יד וצ גנוצ רעד ןופ טמוק סע רעדייא
 .רעגניה ראפ ןבראטש רענעי לַײװרעד ןעק
 --"טנַיירפ רעטסעב ןַײמ,, ,"ץראה ןַײמ , ,"ןבעל ןַײמ,

 .ה"י יש ןופ סעַײנשימ ןופ ראטאטנעמָאק א (
 .סישיירעב שעמוכ ןופ רעטרעװסולש יד -- "לארשי לכ יניעל (2
 .גנולייצרעד-ףעסיוי רעשילביב רעד ןופ (3
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 ,טנַײה יוזא רָאנ סעומש רעד טייג סָאד
 ,(1 םינָאמענ ,םיווּוהא ענַײמ ,רעציקעב ,עליימ
 ,םינָאמיס עסעמע טימ ןזַײװאב ךַײא לעװ ךיא
 : --זיא טלעוו יד זא
 ,זיא יז יו יוזא רעשפע
 ;ןַײז וצ ףראד יז יװ טינ רעבָא
 ןַײפ יוזא ךָאנ ןעעזסיוא געמ יז
 -- טרעלקעגפוא יוזא ךָאנ ןוא
 ...טרעקדאפ רָאנ גנידצלא טרָאפ זיא
 ,טלעפעג רימ ,לאלקאה
 .טלעוו עטרעקראפ א זיא סע זא
 --ןעַײרש ריא טעװ -- ?"טלעוו עטרעקראפ א,
 .םעַײנ םעד רעבאכעמ םעד טכארבעג םיא טָאה רָאי רעטוג רעד
 !טרעה ,רָאנ טרעה !סַײנ סעּפע רָאנ טרעה
 !טרעקראפ .זיא טלעוו יד זא ,ןזַײװ רָאג זדנוא ליוו רע
 סימש רעַײנ א רָאג ,ןבעלכ ,רעטכעלעג א
 ?סיפ יד טימ ףורא רעשפע טינ רימ ןעייג
 ,רענייק טינ טייג סיפ יד טימ ףורא
 .רענייא יװ רעמ ---ּפָאק םעד טימ ּפָארא
 -- ,ןעוועג טרעקראפ טינ טלעוו יד טלָאװ ןוא
 -- ףורעד ןעמיס רעד עקאט זיא סָאד
 ,ןעזעג ןגוא יד טימ לָאמ עלא ריא טלָאװ
 .ףורא ּפָאק יד ןגָארטעג טָאה רעכעלטיא יו
 --ןגָאז ריא טעוו -- רעבָא ךיז טקישעג יװ
 ?ןגָאלק וצ רָאג ךיז טלעװ רעד ףא
 ,טרעהעג ןעוו ךָאנ סע טָאה רעװ
 ?טרעקראפ זיא ןגָאז ןעמ לָאז טלעו יד
 ,רענעמ עטסערג יד ,םינָאבאר ,םידמָאל ?טלעוו יד
 ,רענעק עסיורג ,סעירעב ,םימָאכאכ
 (3ך"ש םעד טימ (:ע"מס םעד קיניײװסיױא ןענעק
 !ךאנאט ץנאג ןופ םעיסיוא יד ןענעק ןוא
 ,םִיייבאר ןוא םידיסכ ,םיקידאצ ?טלעוו יד
 םִייװענ ,ןדִיי עטוג ,סמעשלאב
 (+ "םייחה ץע, םעד טימ רעהיוז םעד קיניײװסיױא ןענעק
 .םיאמאש סערִיי סיורג ןבָאה ןוא
 רעדנעלגנע ןוא ןזיוצנארפ ,ןשטַײד ?טלעוו יד
 ,(?) רעדעפ ןוא ןטרַאק ,ראליב ,ךָאש ןיא ןליּפש
 "קָאלג, סרעליש קינייוװסיױא ןענעק
 ;קָאטש ןוא טוה א ןָא טירט א טינ ןעייג ןוא
 ,ךראָירטאּפ א יװ ,דרָאב רעסיורג א טימ דִי א
 -- ךראנָאמ א יװ ,טצוּפעג ןוא טריזאר שטייד א
 ?טרעלקענּפָא וטסָאה טלעװ עצנאג יד טָא
 ..?ןַײז וצ ןעמ ףראד ןעד עשז יוזא יװ
 -- ןַײפ רעייז ,ןייש רעייז

 ,ךאז עצנאג יד זיא סָאד ,עקאט ךיא ליוװ סָאד
 ,ךאֿפ ןַײז ןיא רעכעלטיא זא ,ןזַײװ ליוװ ךיא
 ,רענעק עסיורג יװ ,ןשטנעמ עטסָארּפ
 ,רענעמ עבעלטנרָא ןַײז ןענָאק

 .עַײרטעג ,עטבילעג -- םינָאמענ ,םיווּוהא (1
 .ךערָאנכלוש ןפא שערייּפ א -- םיניע יריאמ רפס -- ע"מס (2
 .ךערָאנכלוש ןפא שערייּפ א ךיוא ,ןהכ יתפש -- ך"ש (3
 .םירָאפס-עלָאבאק (4
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 ְ | ,ןבעג גנוטכא ןלעװ לָאז עמ ןעוו
 .ןבעל וצ ךעלטנרָא יו
 --קעווא ןופרעד טקוק עמ זא רעבָא
 !קע ןא ןעמעלא ןופ רָאג זיא
 סעניושעל םיוויש ןענעק געמ עמ
 ,סעניובשזעכ יילרעלא ןענעכער ןוא
 ןרעטש יד למיה ןיא ןליײצ געמ עמ
 ,ןרעלק ןוא ןציז טכאנ ןוא גָאט ןוא
 ,רעניזָאק לעִירזא בער יװ דרָאב א ןבָאה געמ עמ
 : ,(: רעניטינסאק-טלא רענעריובעג א יװ רעדָא
 ,קָאט א יװ טצוּפעג ןוא טלָאגעג ןַײז געמ עמ
 ,קָאר ןצרוק א טימ ,ןזיוה עגנאל טימ
 (6ן"ר םעד טימ (: סעפלא טימ סאש ץנאג ןענעק געמ עמ
 --(+ ןארע ףיוושז (!) ןדיס ןעזַײװ ןופ ןענעק געמ עמ
 טרעוו טינרָאג ןַײז טרָאפ ןוא
 .טרעקראפ ןָאט גנידלא ןוא
 --ןָא ךיז טנרעל עמ ןעוװ ,סיורעד טרעװ סָאװ
 (5 ןָאט וצ טכער זיא רעקיא רעד
 ,ןעז לכיב ןיא ריא טעװ סָאד טָא
 ,ןייטשראפ לָאז רעכעלטיא יידעק ןוא
 טלעטשעג שידִיי טסָארּפ ףא סָאד ךיא בָאה
 ."טלעוו עטרעקראפ יד, :ןבעגעג ןעמָאנ א סע בָאה ןוא
 ,ןיילא טעז ןיא טנעייל דניצ
 ןיינ רעדָא טכער בָאה ךיא ביוא

1 

 ,ןסימש ךַײא טימ ךיא ליוו ןטשרע םוצ
 ,רעדניק ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע ,ךַײא טימ
 ,ןסיוועג םענעגייא רעַײא טגערפ
 ,רעדנוזאב ןכעלטיא ךַײא טגערפ
 טַײצ גונעג טמענ ריא ביוא
 ?טַײל ראפ ןכאמ וצ רעדניק יד
 ,טלעװ עצנאג יד טסייװ סָאד
 ;טלעג גונעג ךַײא ןטסָאק יז זא
 ,רעדיילק ייז טכאמ ריא
 -- רעדייכ ןיא ייז טיג ריא
 ?סיורא ןופרעד סעּפע רעבָא טמוק
 ,ןגערפ ְךַײא ךיא געמ סָאד
 ?סיוא ךיז טזָאל ףָאס רעד סָאװ
 ,ןגיילרעביא רעִירפ ךַײא ריא טזָאל סָאד
 ?טכארבעגסיוא טסיזמוא טלעג סָאד טינ טָאה ריא ביוא
 ?טכאמעג סטכער סעּפע רעדניק יד סיוא טָאה ריא ביוא
 ,ןרעלק רימָאל סעמע םעד

 .טָאטש-ןריובעג סרעבָאלטָאג -- ןיטינסאק-טלא (1
 .טרעדנוהרָאי ןט-11 ןופ רערעלקרעד-דומלאט א -- ספלא (2
 .טרעדנוהרָאי ןט-14 םעניא ווָאר רעשינאּפש ,ידגורינ םיסנ ונבר -- ן"ר רעד 6
 ךיז טָאה סָאװ ,(1804--1857) ּויס ינעגוועי רעּבַײרש-ןענאמָאר רעשיזיוצנארפ רעד -- ?דיס רעזייוו, רעד (4

 .'ן(ץ516169 46 7201 , ןוא (דֵיי רעקידנעזדנָאל ב רעד) "1011 /771401 ןענאמָאר ענַײז טימ ןעוועג םעש עניוק
 ס'ויס טול טָאה וּפאמ טָאהָארּבא .רעבַײרש-עלָאקסאה יד אב רעלוּפָאּפ סרעדנוזאב ןעוועג זיא טסינאמָאר רעקיזָאדדעד
  העזיראפ, יד שַייירבעה ןיא טצעזעגרעביא טָאה ןאמלוש ןעמלאק .ןבירשעג ןענאמָאר עשיערבעה ענַײז רעטסומ
 .ויס ןופ "סעדיוס

 .(רעּבָאלטָאג ןופ גנוקרעמאּב) השעמה אלא רקיע שרדמה אל
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 ,ןרעװ רעדניק ערעַײא סיוא ןעק סָאװ

 ןיילא יז טבראדראפ רַיא זא
 ?ןיילק ןענַײז יז ןעװ ךָאנ
 --רָאי א ןופ דניק יד
 ?רָאג ןעד סע טסייװ סָאװ
 :רעטימ יד ןיוש םיא טקערש
 !רעטיװקסָאמ א טייג טָא
 -- העהא רָאנ עז
 !רעב א טייג טָא
 רעטָאּפ רעגולק רעד ןייגוצ טמוק

 .רעטָאק א טימ ,ץאק א טימ םיא טעשארטס ןוא

 יץעק טימ סָאד ןעמ טקערש רעִירפ

 .ץעל א טייג טָא :עסַײמ א םיא ןעמ טלייצרעד ךָאנרעד

 ,ןריוושעג ףיורעד טאמיק טלָאװ ךיא ,ץרוק

 ,ןריובעג טרעװ דניק סָאד סָאװ ,ָאש רעד ןופ זא

 ,טכארט עמ רָאנ טינ רעמ ןעמ טוט

 ,טכאנ יוזא גָאט יװ
 ,ערָאװס א רָאנ זיא סע ּוװ
 ,ערָאבסאה א ףא ןלאפ ּוצ
 ,ןכאז עכלעזא ןטכארטוצסיוא ןוא

 .ןכאמ םידָאכּפ דניק םעד ןלָאז סָאװ

 ימ ךיז טיג רעדנוזאב רעכעלטיא
 ,ור ןייק ןזָאל וצ טינ דניק םעד
 ,ןלייווק דניק סָאד
 ,ןלייצרעד וצ סעטַײמ םיא
 ןרעװ ןּפָאלשטנא לָאז רע יידעק
 .ןרעטש טינ םיא לָאז ןוא
 ןקע עלא ןיא ךַײא טפיולעצ ריא
 .ןקערש ןיא רעביא ריא טזָאל דניק סָאד

 ,ןעשעג יװ רָאפ ךיז סע טלעטש ףָאלש ןיא

 :ןעװעג סעמע ןיא טלָאװ סע יװ עקאט

 ,סעכור עלא ,םיצייל עלא
 ,סעכיצער יד ,םינָאלזאג יד
 ,ּפעק ףלעווצ יד טימ ןָזיר יד
 ,ּפעצ עגנאל יד טימ סעטעפיישאכעמ יד

 ןעגנאהאב סיפ יד זיב ּפָאק ןופ
 ,ןעגנאלש עקידרעַײּפ טימ
 ,ךאסא ןכאז עכלעזא ךָאנ ןוא
 ךאז ןייק טינ סָאד זיא ךַײא אב סָאװ
 ,לָאצ א ןָא רָאג ןלייצרעד וצ
 .לָאמ ןייא ףא טנזיוט שטָאכ
 ןַײא טינ רָאג ךַײא טלאפ סע
 .ןַײז ןָאק ןופרעד סָאװ
 ,סיורא טמוק ןופרעד
 ,סיוא רעדניק ערעַײא טגנערב ריא זא

 ןָא זַײװדניק ןופ ךאווש טרעוו סע

 ןָאה א ןעיירק טרעהיס זא ,ךיז טקערשרעד סע

 ,טניה א ןליב טוט סע זא
 --טניװ א ןעיוװ רָאג רעדָא
 ,דלאוועג ןיוש סָאד טַײרש
 .טלאק ךַײלג טרעוו ןוא
 ,קאּפ ךיז טפערט לָאמ לפיוו ןוא
 ,קאלש םעד עקאט טמוקאב סע זא
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 סָאװראפ ,טינ רָאג טסייוו ריא ןוא
 .סָאד ךיז טקערש ןעמעוו ראפ ןוא
 ,רעטָאפ רעד ןיוש טפיול דניצא
 ,רעטָאט םוצ ךַײלג רע טפיול ןפיול
 ,עמָאכאכ יד ,רעטומ יד רָאנ
 ,עמָאשענ ערעשָאק ,ענייר יד
 ,עמורפ יד עּבָאב ריא זא ,טגָאז
 ,עָאװאצ א טזָאלעג ריא טָאה
 עמוטאה סעמייש ןופ זא
 ;עָאנאה ןייק ןבָאה טינ ןעמ רָאט
 םענ ,ייג יז טיירש רעבירעד
 ,םעשלאב םעד רעהא רעסעב
 ,ןקעלּפָא ןוא ןכערפשּפָא טעװ רע
 ,ןקע עליימעמ קערש סָאד ךיז טעװ
 ,טנעקאב םוטעמוא ןיוש זיא סָאד םערָאװ
 .טנעה יד טימ יװ וצ טמענ רע זא
 ?טָאר ןגולק א ןופ טינ טלאה רעװ
 טָאטש עצנאג יד סיוא טפיול רעד
 .ענָאטאמ עטכער יד טגירק רע זיב
 --קנּױװ א טיג ןוא טייג םעשלאב רעד
 ,קנורט א ןפנארב ןעגנאלרעד םיא לָאז עמ
 ,שאלפ עצנאג א עקאט רעדָא
 .שזארוק ןכאמ ךיז ףראד רע םערָאװ
 ,ןטיה ךיז לָאז רע ,םעליוא םעד טגָאז רע
 ,ןטיג טינ םעד ןבַײרטסיױרא ףראד רע
 סעָאבשאה ענַײז ּפָא טרָאד טגָאז רע
 .סעָאצױה ףא ןדליג עכעלטע ּפָא טּפאכ ןוא
 ;דניװשעג ץנאג סָאד טכאמ רע
 דניק םעד ןזָאלראפ טסייה
 ,סעייּפ יד ןיִא ענָאטלָאק א
 סעיימאק טימ םיא טגיילאב ןוא
 ,ןסיפוצ ןוא ןּפָאקוצ
 ,ןסיג סקאוו ןָא םיא טבייה רע
 ,ןרעװ וצ קירעטיצ ןָא טבייה דניק סָאד ,ץרוק
 ,ןרעה טינ ןעמאמ ןייק ,ןטאט ןייק ליוו רע
 ,טרָאװ א סיוא טדער רע ןעוו
 ;טרָא ןפא ןעשעג סָאד זומ
 ,דניושעג יוזא בילוצ טינ ןעמ טוט
 --דניק םעד ןופ קע ןא ןיוש !אהא
 ,טונימ עכעלטע ףא ןיוש ךיז טכָאקראפ רע
 ,טולב סָאד ןצראה ןופ ןיוש טפירט ןרעטלע יד
 ,ענָאטאמ א ןבעג רעדיװ םעשלאב םעד ןיוש זומ עמ
 ...ענָאטשאה לסיבא טימ ןענעלסאּפ םיא לָאז רע
 --ףוא רעדניק יד טימ ךַײא ריא טריפ יוזַא
 ?ףָאס ןטוג א ןבָאה ייז ןענעק ,ונ

2 

 ,דניק א סנטאט א ןזעוועג ךיוא ןיּב ךיא
 ,דנילב יוזא ךיוא ןעוועג ןענַײז ןרעטלע ענַײמ
 ...ןגיוצעגפוא ךימ ןבָאה ןוא
 ,ןגיוט ךַײא סָאד טעװ סָאװ רָאנ
 ?רעדניזאב עסַײמ ןַײמ ןלייצרעד ךַײא .עװ ךיא זא
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 ,ןגיוצרע ךימ ןבָאה ייז -- ץרוק
 .רעדניק ערעַײא -- ריא יו
 ,ריפ רָאי א ןרָאװעג טלא ןיב ךיא זא
 -- רימ וצ ןעמוקעג רעפלעהאב רעד ןןיוש זיא

 ,ןגָאװצ ,ןשאוז רימ לָאז רע
 ;ןגָאז עכָארב רימ טימ ןוא
 טכעלש טינ ,ןּבעלכ ,זיא סָאד
 .טכער ןוא ןַײּפ רעייז עקאט ןוא
 ,ןעעשעג ךָאנרעד רעבָא זיא סָאװ
 -- ןעייג טזומעג ךיא בָאה ןיהּוװ
 ,ּבוטש רערעטצניפ א ןיא ץעגרע
 ,בורג רערעטצניפ א יװ סיוא טעז סָאװ
 ,סאנ ןוא ןעקנוטשראפ
 ,סאגרעטניה א ןיא
 --טרָא ןייר ןייא ןייק ןעועג טינ טרָאד זיא סע
 ;טסימ טימ לופ ןוא לופ
 ,טרָאד ןציז טלָאװעג טינ בָאה ךיא
 .טסיזמוא ןעקנעש רימ יז לָאז עמ
 ,ןציה עטסערג יד ןיא רעמוז
 ןציוש טזומעג טרָאד ךיא בָאה
 .טכאנרעדפא זיב ירפרעדניא ןופ
 ,טבארּבעג גָאטימ רימ טָאה רעפלעהאב רעד
 ,ןםעגעגפוא געװ םעד ףא רע טָאה בלאה

 ,ןסעגראפ ןצעבער יד ךיז טָאה עקירעביא סָאד
 ןעוועג קישיילפ זיא יז שטָאכ
 ,טכארּבעג טקיכלימ ןעמ טָאה רימ ןוא
 ;טכאמעג קידנסיװ טינ ךיז יז טָאה רעשפע ןוא
 ,ןעזרעד רָאנ סע טָאה יז יװ
 ,טסולגראפ ריא סע ךיז טָאה
 ,טסּוװעג ןופרעד ןעד טָאה רעװ
 ?רעדיינ רעטאמ טייהרעליטש ךיז זיא יז סָאװ
 .רעדייכ םעד סיוא ןגָאזסױא טינ ךָאד רָאט ךיא
 ,ןסעזעג ךעבענ ךיא ןיב יוזא
 .ןסעגראפ רָאג ןעמ טָאה רימ ןיא
 טכאמשראפ ןוא קירעגנוה
 -- טכארטראפ יוזא ךיא ץיז
 רעהא רעפלעהאב רעד םיצולּפ טינ ךיז טמענ יװ

 :רעּב א יװ רימ רעביא טעשטיר ןוא

 יא ףעלא ץעמָאק
 !ָאב -- סייב ץעמָאק
 ,ןגיוב םעד סיוא לַײּפ א יװ ןוא
 ןגיוצעגסיוא עּפאל יד ןיוש רע טָאה
 :שטאּפ ןסיורג םעד סָאד רימ טגנאלרעד ןוא
 !שטאגנוי וד ,קוק ןַײרא
 ןרעװ טנעקעג טינ ךימ בָאה ,ךטבענ ,ךיא
 .ןרערט ערעטיב טימ ןשאוואב ךימ ךיא בָאה
 :יוזא ךיא ץיז טנייווראפ
 "!יָאֵג וד ,קוק ןַײרא};
 רימ ףא ןָא רעדיו רע טַײרש
 ,ריפא קישטנאק םעד ןיוש טמענ ןוא
 ,ןסימשעג ןוא טשטאּפעג ךימ טָאה רע
 ,ןסירעג סעייּפ יד אב
 ,ןסיבעג ןייצ יד טימ
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 ,ןסיוו רָאג סָאד לָאז ךיא ןוא
 סָאװ ראפ ,ןעו ראפ
 ?סָאד רימ טמוק
 --לָאצ א ןָא רָאג סעלָאלק ץוכ
 ןעעשעג םיא רַאנ לָאז סע
 לָאמ סָאד ןשטנּוװעג םיא בָאה ךיא סָאװ
 ..!ןעײגנָא טנַײה ךָאנ םיא לָאז
 ,רעדיילק יד ןסירעצ 'וימ ףא טָאה רע ,ץרוק
 .רעדייכ םעד ןופ ןגָאזסױא טינ רַאט ךיא
 ,םייהא ןייג וצ ןעמוקעג ךיא ןיּב
 ,םעד ףֵא עמאמ יד ךימ טגערפ
 .ןסירעצ זיא עטָאּפאק יד סָאװ
 ,גָאלּפ ןַײמ ןלייצרעד ריא ךיא לָאז ,ונ
 ןסימשעג ךימ טָאה רעפלעהאב רעד זא
 --?גָאט ןצנאג םעד ןסעגעג טינ בָאה ךיא ןוא
 .ןגָאזסױא רעדייכ םעד סיוא טינ ךָאד רָאט עמ
 ;ןגָאלש וצ ןָא עמאמ יד טשרע רימ טבייה
 ,טנייװעצ טכער טשרע ךימ ךיא בָאה ָאד טָא
 ,טניימעג סעמעעב עקאט בָאה ןוא
 -- םינָאּפא טזַײװ סע יװ זא
 ...םינָאלזאג רעטיול ָאד ןענַײז
 ! ,טיונ רערעטיב אזא ןיא ךיא ןיב רעדייכ ןיא
 טױט םעד ךיוא רימ ןעמ טכאמ םייהרעדניא
 ,ןגייל ןפָאלש םוצ ןָאטסױא םאב טשרע
 ,ןגעקטנא ןענאטשעג עטאט רעד דָארג זיא
 ,םינָאמיס יד ןעזרעד רע טָאה
 !םינָאּפ םעד ףא טינ -- ?ּוװ ריא טסייוו
 ,סיורעד ןסיוטש טינ ךַײא טנעק ריא ּביוא
 ,סיוא רעדניק ערעַײא רָאנ טוט
 ןעזרעד ענעגייא סָאד ןיוש דיא טעװ
 ...ןעשעג זיא רימ סָאװ
 טכער זיא ,ךַײא ךיא גערפ ,ָאנ
 ?טכעלש יוזא ןעלדנאהאב רעדניק לָאז עמ
 טרעהעג ןעמ טָאה ּוװ
 ?טרעקראפ יוזא ןַײז לָאז טלעװ א
 ,טעז ןוא ןלוש יד ןיא רונ טייג
 ?טייגוצ ןטרָאד סע יוזא יו
 רעדניק רָאי ריפ ןופ ךיוא טרָאד ןעמ טמענ
 ?רעדנישטניה עניוזא וצ ּפָא ייז טיג עמ ןוא
 ,טריצעגסיוא בוטש א טרָאד טעז
 טרימשעג מַײװ רעדָא ,טלָאמעגסיוא
 ,טציּפעג ןייר רעייז ןוא
 טציז דניק סכעלטיא יװ ,טעז
 ,טרָא ןַײז ףא םארג
 -- טרָאד ןציז רעדניק ראפ סָאװ ןוא
 ;טכא רָאי א ןופ עדאווא
 ,טכאנאב טינ טייג עמ ןוא
 דניק ןייק טינ טגָאלש עמ
 .דניוו ןייק טיִנ טכאמ עמ ןוא
 :רעדניו א טרָאד טעז ןוא
 ,רעדניק ערעַלא ןעד ןענעק
 ,סיורא רעדייכ םענופ ןעייג יז זא
 : סיוא לֹוש ןיא טנרעל עמ סָאװ



 .?רָאי עטשרע סָאד רָאנ
 ?רָאװ טינ רעשפע ךיא גָאז
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 ,װערָא ךַײא ןיב ךיא
 ,וװערָאק רעביל ןַײמ
 ,רעכָאב רערעטלע א זא
 ,רעכָא םענעסימשעג א טָאה סָאװ
 ,טכא רָאי א ןופ ןיוש
 -- טכאנ ןוא גָאט םיא טסַײמש עמ סָאװ
 ץעגרע עשאק א ןפערט לָאז רע
 ליע יט טיי א יא
 דניזעג סָאד ךיז טעװאּבזיא ןוא
 -- ריש ןפראש םעד רעביא
 ,דניק ןיילק א יװ טינ ךָאנ סייוו רעד
 .ריפ זיא ייווצ לָאמ ייווצ זא
 סעריש ייווצ ןבַײרש ןעד רע ןעק
 ,סעריוו ףא יבשטָאכ
 ?שידִיי טסָארּפ שטָאכ ,שעלױּפ יצ שעסור
 שידיגענ יוזא ךיז טריפ ריא ןוא
 - ןאמ רעסיורג א יװ םיא ראפ טלָאצ ןוא
 .ןאמז א ךעלברעק קיצנאווצ
 ,ןבַײרש ,ןענעכער קיטיינ טינ רעשפע זיא
 ןבַײלּב שטנעמ א םעד ןָא ךיוא ןעמ ןָאק
 ?טלעו רעד ףא ןּבעל ךעלטנרָא ןוא
 ,טלעג רעַײא ףא (3 ריא טעפוד רעשפע
 ?עשורעי ןזָאל םיא טעװ ריא סָאװ
 !עשוב ןייק טינ ריא טָאה יװ ,עפ
 ,ןעייטשטוג ןעד ךַײא טעװ רעוו
 ןעיירדמורא ךיז טעװ טלעג סָאד זא
 ?טיוט רעַײא זיב ןיילא םיא אב
 ןיילא ךָאנ טנעק ריא
 ןיימעג רעייז ןַײז ךיוא
 .טיונ א ןיא ןַײז עלילָאכ ןוא
 -- ,קע םעד ןסיװ ןעק רעװ
 .קעווא ךיז טלקַײק ןוא קידכעלַײק זיא טלעג
 רעדייכ ןביל םענַײּפ םעד ךָאנ
 ,רעדיינ ילעב ךָאנ ןעק
 ,ןייג רעזַײה יד ןיא ןוז רעַײא
 ,ןיטשנָא טינ םיא טעװ ןעניד
 --ןגיט טינ רע טעװ סרעסעב סעפע וצ
 .ןגיוצרעד יוזא םיא ךָאד טָאה ריא
 ןעמעו ראפ ,ןדיי עביל ,לאלקאה
 ?ןעמעש ָאד ךימ ךיא לָאז
 ,רעדניק עשידִיי ,ןיילא טסייוו ריא
 ,רעדנוזאב ךַײא ןופ רעכעלטיא
 ,םיװָאיאכ עלא טַײז ריא זא
 ,םיװָאנאג ןרעװ רעדניק ערעַײא ןעוו
 ,םילָאבוקעמ רעדָא ,םינָאצבאק רעדָא

 .טּפירקסונאמ ןיא טלעפ זרעפ רעד (1
 .ךיז ריא טזָאלראפ (3

3 
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: 

 ,םיריוטקאפ ,רעכאמלקעּפ
 קעווא לָאמא ךיז ןזָאל עקינייא זיולב
 ...םיריוטקָאד קירוצ ןעמוק ןוא

4 

 ,ןאמנגנוי םענעי רָאנ טגערפ
 ?םורא רעזַײה יִד ןיא רע טייג סָאװראפ
 ,ןָאק רע -- ןבעלכ -- סערָאשעמ א ןַײז רע זָאל
 ,םורק טינ ,םוטש טינ ,דנילּב טינ זיא רע
 ,ןקאב עטיור טימ ךלימ ןוא טולב
 ,ןקאה ץלָאה ,ןבעלכ ,ןָאק רע
 ,ןגָארט רעסאוו ,ןצייה ןווייא יד
 .ןגָאװ א ןרימש ,ןבַײרטנָא דרעפ
 ,סעכיר עדלא וצ רעבָא זיא רע
 :סעכִיי רעסיורג א ,טגָאזעג סנייטשמיא
 ,ןעמונעג ךעלטיווק ,טשטנעּבעג רעבַײװ טָאה עדייז ןַײז
 ,ןעמוקעגמוא םעשאה שעדיק ףא זיא רעטעפ ןַײז
 ,םעליוא דַאסעי קידאצ א ןעװעג ךיוא זיא עטאט ןַײז
 ,םעליוג א טכאמעג טָאה עטאט ןַײז זא ,טרעװש רע
 ,ענַײט א טָאג וצ ךיוא טָאה ןיילא רע
 ענַײשיוה א ךעלטיר ןביז ןופ טכאמ רע
 ,ןטַײז עלא ןופ וועלול ןטימ טלקַאש ןוא
 ןטַײצ עטלא ןופ געהיונ ךיז זיא עכָאּפשימ ןַײז יו
 ,ןייש טינ םיא ראפ זיא ןַײז וצ סערָאשעמ א-- ץרוק
 .ןייגמורא רעזַײה יד ןיא רע זומ רעבירעד
 ,ןענירעד קידלוש רעבָא םיא זיא רעו
 ,ןעניז ןיא טינ רעמ םיא זיא סע סָאװ
 ,טכאנ ןוא גָאט סעכִיי רעשיראנ רעד רָאנ
 ?טכאמשראפ יוזא םורא ,ךעבענ ,טייג ןוא
 רעטימ ןוא רעטָאפ ענעגייא ענַײז ךרוד
 .רעטיב יוזא דניצ םיא זיא
 ןָא זיײוװדניק ןופ
 ןעעזעג רָאנ ןעמ טָאה
 -- ןעייטשראפ וצ ןבעג םיא
 ןָאפ רענעדליג רעד ןופ זיא רע
 לקעּפ ץנאג א רע טָאה סעכִיי
 .לקעמש בער ןבער ןופ סיורא טמוק ןוא
 ,עמָאטסימ ןיוש ךיז טייטשראפ סָאד ןוא
 .עמָאשענ ערעַײט א טָאה רע זא
 עלילָאכ םיא לָאז סע יידעק ןוא
 ,ןטאש טינ עמָאשענ רעד וצ
 עליגס א טגָאזעג עבער רעד טָאה
 :ןטאט ןרעשָאק ןַײז
 ,ןבַײרש טינ ,ןענעייל טינ ןעגרעל טינ םיא לָאז רע
 .ןּבַײלב דיי רעכעלרע א םעשאהעצרימיא רע טעװ
 ,עטאווענעצּפאק רעד ,ןאמרעגנוי רעד ,עליימ
 ,עטאט ןַײז יו רעסעב ןַײז טינ ךיז ןעק
 ןעזעג טינרעמ רע טָאה ןָא זַײװדניק ןופ
 .ןייגמורא קידייל טכאנ ןוא גָאט רָאנ
 ,רעדייכ ןיא ןבעגעג ןיוש םיא טָאה עמ ןעוו
 ,רעדייס רעד טרָאד זיא'ס יװ ,ןיוש ךָאד ריא טסייוו
 ,טסימ רעד ןיא טליּפשעג ךיז טָאה רע

 : : 6 = יי 4 שא טדע
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 ,טסיזמוא טלָאצעג טָאה רעטָאפ רעד ןוא
 ,רָאי סקעז ןרָאװעג טלא זיא רע זא
 ,רָאג שעמוכ ןביוהעגנָא םיצצולּפ רע טָאה
 ?עשַאק ָאד ךַײא זיא סָאװ
 ,עשַארד א טגָאזעג ןיֹוש טָאה רע
 ,ערָאװס רעד ןיא ןעװעג עליפא ןיוש זיא רעטָאפ םאב
 ,ערָאמעג עקאט ןבײהנָא ןיוש זומ רע זא
 :עצייא ןא ןבעגעג םיא טָאה דִי רעגולק א ןוא
 ,עצייב עטכיסעמ ןביײהנָא םיא טימ לָאז דעמאלעמ רעד
 ,גנִיי ךָאנ זיא דניק סָאד - סייוו ךיא ,לַײװ
 ;גנירג םיא ראפ ןַײז סע טעװ
 ,ןכאז ענייש -- עלעייא ןא ןוא עלעדניה א
 ,ןכאמ וצ לכעליּפש ןַײּפ א טוג זיא'ס
 ,עמאמ רעד טמָארעגנַײא טָאה ןצעבער יד רָאנ
 ,עמאק עבָאב עטכיסעמ ןבייהוצנָא רעסעב זיא'ס זא
 ,טרעהעגוצ טָאה עמ ןעמעװ טינ סייוו ךיא
 ,טרעװעג גנאל טינ טָאה סע רָאנ
 :ערָאמעג ןביוהעגנָא ןיוש טָאה טישכאט ןַײמ ןעוו
 ' ,"הרפה תא חגנש רוש,
 --ָאש רעטוג א ןיא םעדכָאנ דלאב ןוא
 .ָאשראמ לקיטש א טימ לסעפסיוט א
 ןגעוורעד ןעוועג רעצעמיא ךיז לָאז סע
 ,ןגערפ וצ ןטאט ןַײז לָאמטסנעד
 --עכָאגשאה רעסעב טינ טָאה רע סָאװראפ
 ?עכָאלעמ א ןענעק סעּפע לָאז ןוז ןַײז
 ,ןגיולפעג שטעּפ ָאד ןטלָאװ !ייוו יוא
 ,ןגיוא יד ןסירעגסיוא םיא טלָאװ רע
 ,ןבעל'כ -- ןעִירשעג רע טלָאװ -- !םינָאּפ סעזא,
 ,ןבעלרעד טינ רענייק ךָאנ טעװ סָאד
 ,סעכיצער עניוזא ןעעשעג לָאז סע
 ,סעכִיי רעסיורג רעד ,ןוז ןַײמ זא
 ,ןרעמ עכלעזא לָאז טָאג
 ."ןרעװ רעדַײנש א עלילָאכ לָאז
 .ערָאמעג רעד אב רע טבַײלב ,עליימ
 ?ערָאצ א ןיא ןפלעה סעּפע םיא סע ןעק
 ,סעלאד ןסיורג םעניא םיא טצונ סָאװ
 ?"תילטב ןיזחוא םינש, ןָאק רע זא
 טיורּב ןייק ןבָאה טינ ןופרעד טעװ רע
 ,טיונ רערעטיב א ןיא
 ,טסימ יו ָאד ןיוש זיא םִיייבער ןוא םידמאלעמ עניוזא
 .טסיזמוא עליפא רענייק ייז ףראד סע
 ,ןעװװעג רעדַײנש א ,רעטסוש א רע טלָאװ רעסעב
 .ןייג רעזַײה יד ןיא טרָאּפשראפ רע טלָאװ
 ,דנילב זַיא טלעװ יד יװ ,טעז ָאד טָא
 ;ןכאז עלא ןיא טרעקראפ טכאמ ןוא
 דניק ןַײז ןופ לי רעכעלטיא
 ,ןכאמ װָאר א רָאנ ,טינ שרעדנא
 ?סיורא ןופרעד טמוק עשז סָאװ
 ?םינָאבאר ןַײז עלא ןעד ןענעק
 ,סיוא טשרעמיולק ךיז טנרעל רענייא
 ,םינָאצּפאק ןבַײלב עקירעּביא יד
 ,ןרָאװעג וװָאר ןיוש זיא סָאװ ,רעד עקאט ןוא
 ?ןרָאּפש טימ גנוי רעליוװ א ןיוש רע זיא
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 ?עלַײמ עצנאג ןַײז טייטשאב סָאװ ןיא
 ..עלַײש א ןענעקסאּפ ןָאק רע סָאװ
 :סטכער סעּפע טנרעלעג װָאר א טלָאװ
 ,סטכעלש ןופ ןענערָאװ וצ ןדִיי
 ,רעשָאיאה ךערעדעב ןייג ןלָאז יז
 ,רעשָאק ייז אב ןַײז לָאז לדנאה רעד
 ,'ונאטשראפ ןיא ןגיילנַײרא לָאז רע
 ,דנאלרעטָאפ טַײטאּב סע סָאװ
 ןבעל ןצנאג םעד טימ יוזא יו
 ,ןבעגרעביא ןַײז דעסעכ לעש רעסייק םעד
 ןדִיי ןכעלטיא ףא וויוכ זיא סע יוזא יו
 .ןדירפוצ ןַײז סענָאקאז סרעסייק םעד טימ
 ,ענידעמ רעד ןופ ןצעזעג יד ןענַײז ייז קילייה יו
 ,"אניד אתוכלמד אניד, :טגָאז ערַאמעג יד יו
 ,טַײצ עלא םָאלױא םעד טנרעלעג וװָאר רעד טלָאװ
 ;טַײל ראפ ןכאמ וצ רעדניק יד יו
 ,ןעעזראפ טָאטש יד םידמאלעמ עטכער טימ לָאז רע
 ,ןעייטשראפ ךיוא סעניושעל ןוא סעמכַאכ סעּפע ןלָאז יז
 רעדניזאב רעדיוו ןענרעל לָאז עמ ןוא
 ,רעדניק סעכַאלעמ ענעדיישראפ
 ,םינַאּבאר ןסייהעג ןטלָאװ סָאד טָא
 !םינָאּפ א טַײל ראפ טאהעג טלַאװ סע
 --ּפָאט ןקישיילפ א טימ ,לפעל ןקיכלימ א טימ ווָאר א
 ,ּפָאק ןַײמ ןיא טינ רימ טייג ווָאר אזא
 ,ךאז עסיורג ןייק טינ זיא ןענעקסאּפ סעלַײש
 ...ךאסא ךיוא םידמָאל ,םידמאלעמ ןענָאק סָאד
 ןכאז עכלעזא ףא
 ;ןכאמ טינ םינָאבאר ןייק ןעמ ףראד
 ,טָאטש רעד ןופ ּפָאק םעד ,יוָאר םאב
 ,טָאר ןטוג א ןכוז ןעמ ףראד
 סענָאמכאר ןעניפעג ןפראד םיא אב
 ;סענָאמלא טימ םימיוסעי עמערָא
 ,ןצינאב םיא ףראד - טסיירט ףראד סע רעװ
 ,ןציז רע ףראד טעב ןעקנארק םאב
 ,ןסיגראפ ןרערט םענייניא םיא טימ
 ,עריוט ערוויד טימ ,רעסומ טימ ןקראטש םיא
 .עריוּב ןקידעבעל ןיא ןסעגראפ טינ לָאז רע
 ,ןבעג ןעייטשראפ וצ םיא ףראד רע
 ,ןבעל קיבײא טעװ עמָאשענ יד זא
 ,טלעוו עקיטכיל א ףא ןעמוק טעװ רע זא
 .טלעטשראפ ןַײז טינ ןעמ ןָאק טרָאד ּוװ
 ןכאז עניוזא
 !ןכאמ װַאר א ףראד
 לדנייכ ןַײז רימ טצינ סָאװ
 ,לדנייּב םענעכָארבוצ םאב
 קעּפוסעמ זיא רע יװ ןוא
 קעּפוּפ ןיא עקליּפש יד ביוא
 ?לּפעק םעד טימ סיורא רעדָא ןַײרא זיא
 ...?לּפעט ןיא ברעשטש א ןעוװעג זיא סע ביוא
 ,טלעפעג ךַײא סָאװ ךַײא טגָאז !ךיא סייוו
 ...טלעוו עטרעקראפ א זיא סע זא ,טכאד רימ
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 ,ןעוועג לטעטש ןיילק א ןיא לָאמא ןיב ךיא
 ,ןיײג םעליוא ןא ןעזעג ךיא בָאה
 -- רענייא ןעגנאגעג זיא ןטימניא
 .רענייש א ,רערעַײט א ,דִי| רעטוג א
 ,ןשטנעמ ראפ ןענַײז סָאד סָאװ ,ךָאד טסייוו ריא
 ;ןשטנעב ןוא ּפָאק ןפא טנעה יד ןגייל סָאװ
 ןענעקרעד וצ ןכעלטיא יידעק ךָאד
 ,ןענענ וצ םיא ןעמָאנ ןטכער םאב ןוא
 .טכאמעג םינָאמיס ייז ןשיווצ ךימ ךיא בָאה
 ,טכאנ ןוא גָאט ךיז טרעזיב דִי רעטוג א
 -- ןפיוא רעדנא ןא ףא ןעמ טנעקרעד ןרעַײט א
 ,ןפיוק ןפנארּב קנורט א ראפ םיא ןָאק עמ
 עטאווענעטלַאק א דֵרָאב א טָאה רענײש א
 ,עטאקראמס לסיבא וצרעד זיא ןוא
 ,םענייניא סעלַײמ עלא טאהעג טָאה רעד לַײװ ןוא
 .םענייש א ,ןרעַײט א ,ןטוג א-- םיא ךיא ףור
 קראק ןטעפ א טימ לכַײב א טאהעג טָאה רע
 ,גראוונדַײז ןיא ןעגנאגעג זיא ןוא
 ,עירעב רענַײפ א ןופ זיא רעגייטש רעד יװ יוזא
 .עירעטאמ עסַײװ א עלעקסאּפ טיור א ןיא
 ,טיינעג שרעדנא ןעוועג זיא ןטפאק רעד
 .טיירברעדניא עלעקסאּפ יד ,ןטלָאּפשעצ לעברא יד
 ,ענימ א טכאמעג רימ נָאה ךיא
 ,ענידעמ רעדמערפ א ןופ ןיב ךיא ךַײלג
 ,טַײל עכלעזא טינרָאג טרָאד טעז עמ סָאװ
 ,טַײטאב סָאד סָאװ ,טשרעמיולק ,טינ סייוו ןוא
 ,טראוועג גנאל טינ רָאג בָאה ךיא
 ,טראשעגוצ ?דיסָאכ א וצ ךימ בָאה
 ,סעטאל רעטױל ןטפאק א ןיא ןעגנאגעג זיא סָאװ
 .סעטאיּפ ענעסירעגסיוא טימ ןקָאז עטעּפירדראפ ןיא
 געװ םעד רעביא יוזא םוא ייג ךיא
 :גערפ א םיצולּפ םיא וט ןוא
 ,טוג יוזא טַײז ,דִיי רעביל ןַײמ
 ,טונימ ןייא ,ךַײא טעב ךיא ,רונ טייטש
 ,ןטיכעמ רעד זיא רע ,רימ טגָאז
 ?ןטימניא טרָאד טייג סָאװ
 ןרעיוא ןוא ליומ טנפעעג טָאה דיסָאכ רעד
 .ןרעיובכרוד ןגיוא יד טימ טלָאװעג ךימ טָאה ןוא
 "?רעצעמיא ךימ טגערפ סעּפע -- רע טגָאז - סָאװ,
 "?רעצינטיקימ םעד טינ טסנעק וד !ייטש ,אה
 ?עַײכ עדליו א סעּפע זיא רעצינטיקימ א --
 !רעדירב ,רונ טרעה ?עַײכ עדליו א ?אה --
 ,רעדירעג ץנאג א ןכאמ טלָאװעג טָאה דיסָאכ רעד
 ןעמונעג דנאה רעד אב ךיג םיא בָאה ךיא
 .ןעמוזעמ ןשָארג עכעלטע טקעטשעגּפָא םיא בָאה ןוא
 טכאמעג ענימ רעדנא ןא רָאג רע טָאה דניצ
 ,טכאלעג רימ וצ רָאג ןיוש טָאה ןוא
 ,טנָאקרעד ףעקיײט ,רע טגָאז בָאה ךיא
 ,דנאל רעזדנוא ןופ טינ טַײז ריא זא
 ,סעניועמ ענַײמ קילדעו ,עדאווא טנעז ריא
 ,סענידעמ עטַײװ ץגאג יד ןופ
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 ,סערייוג ערעטיב יד רעביא ּוװ ,טרָאד
 ,טערייווא ןעוט ןדִיי ןזומ
 ,ןלוש יד ןיא ןבעג רעדניק יד ןזומ
 .ןלָאג טינ ּפעק יד ,ךעּבענ ,ךיז ןרָאט ןוא
 ,ךַײלג רעדיילק ערעַײא ןיא ךיא ןעקרעד ָאד
 ;ךַײא אב זיא סע סעלָאג א ראפ סָאװ
 ,ןזיוצנארפ יװ ,רעדיילק עצרוק
 ;ןזיוה עגנאל ,ךעּבענ ,וצרעד ןוא
 (!םאגּפ רעסיורג א יוא) דרָאב יד ןוא
 םאס א טימ ּפָארא עדאווא ריא טמענ
 !םאטסאנימ
 ,עשָאקשינ ךָאנ זיא סָאד רָאנ
 ,עשַאר ןייק ,עלילָאכ ,דָיי א זיא טימרעד
 ןטלא םענופ טרעהעג דימָאט ךיא בָאה יוזא
 ,ןדירפוצ טינ ךיא ןיב טימרעד רָאנ
 ןדִיי ןטוג א ןופ טינ טסייוו ריא סָאװ
 ,ךאז רעדנא ןא זיא סָאד -- ךיא גָאז - דיי רעטוג א
 ,ךאסא טלעג טרעוו רימ אב זיא סָאד
 עסַײװ א עייבטאמ א ךַײא עשז טאנ
 ?עסַײמ א ראפ סָאד זיא סָאװ ,ןייטשראפ וצ רימ טיג ןוא
 ?טסיװעג ןרעג ךיא טעה ,טַײקסטוג ןַײז זיא סָאװ
 ?טסיזמוא םיא טלעש עמ זא ,עדאווא טגַײװש רע
 ,קירד א טימ ץעז א ןבעג ,לשַאמעל ,םיא לעװ ךיא
 ?קירוצ ןגָאלש טינ ךימ רע טעװ
 ?טדערעג ָאד ריא טָאה סָאװ !טייג ןיוש טייג ,יוא --
 !טעּפשעג רימ ןופ טכאמ ריא ,טכאד רימ ,ןבעל'כ
 ,(6 ריוא רעד טלעו רעד ןופ זיא דִיי רעטוג א
 "!ריודאה קידאצ א זיא דיי רעטוג א
 ,טכער ץנאג ךיא טייוו סָאד -- ךיא גָאז -- קידאצ א
 ,דנאש א זיא ןסיוו וצ טינ קידאצ א ןופ
 ,טכעלש יוזא טינ ךיוא ,עלילָאכ ,ןענַײז רימ
 ,דנאל ןיא םיקידאצ ַאד ךיוא ןענַײז זדנוא אב
 ,טראנעג רָאג טַײז ריא -- טכאד רימ
 טראדעגסיוא ןַײז ףראד קידאצ א
 ,םיפוגיס ןוא סעלוגס ,סעווקימ ןופ
 ,םיפוצער געט עכעלטע םיסיינאט ןופ
 סעבאשעל סעּבאשעמ ןטסאפ לייט א
 .סעבארקס ענעסירעצ טימ סעװרָאב ןוא טעקאנ טייג ןוא
 ,ןבעל גנאל לָאז ,קידאצ רעַײא ףא
 :ןבעג וצ קוק א גענַײט א רָאג זיא
 ,ערָארס יװ ,זָאטעגנָא ךָאד טייג רע
 .ערָאּפאק א יװ ,טעװעדַאהעגסיױא ןוא
 קעווא טַײװ ןפָאלטנא ךיא ןיּב ַאד
 .קעלק לָאמ ַײרד ןגיּפשעגסיוא ּבָאה ןוא
 ןטלאהעג עגושעמ ראפ ךימ טָאה דיסָאכ רעד
 .ןטלאהאב ענעשעק ןיא טלעג ןַײמ טָאה ןוא
 ,עגולק ןדִיי ,ריא ,ךַײא ךיא גערפ טציא
 ?עגושעמ סעמע ןא ךיא ןיב
 ,קיב א יװ טעשאּפעג -- קידאצ א סָאד טסייה
 ;קילג עטסערג סָאד ךיז ראפ ליװ ןוא
 ,סערישא סיורג ,רעּבליז ,דלָאג

 .טכיל סָאד -- ריוא רעד (}
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 ,סעריד ערעַײט ,דרעּפ ,סעטעראק
 ?טלעג סָאד וצ עלא אֹּב טמענ סָאװ
 ?טלעוו עטרעקראפ א טינ סָאד זיא
 ,טנעקעג ןדִיי ןטוג א ןיילא בָאה ךיא
 ,טנערבעג טלעװ יד רָאג טָאה סָאװ
 ,ןרָאי יד ןיֵא דיי א ןֹועועג ןיוש זיא רע
 ,ןרָאפעג םיא וצ ןעמ זיא טלעוװ רעד רָאג ןופ
 ,םידיגענ ,םינָאצּפאק ,רעבַײװ ,רענעמ
 -- םידיסכ ,םיטאבעלאב ,םינָאבאר ,םידמָאל
 רעיוט ןוא ריט ךרוד ןגָאלשעג ךיז ןבָאה עלא
 ,רעהיוז ןגָאז ןּבער םעד ןרעה
 ,ןייג עווקימ ןיא ןבער םעד ןעעז
 ,ןייטש דעמָא ןראפ ןבער םעד ןעעז
 ,ןכאמ עלָאדוװאה ,שעדיק םיא ןרעה
 ,ןכאז ערעדנא טנזיוט ךָאנ ןוא
 ןלימ יד וצ רעסאוו ,יינש ,ןגער
 .ןפיוקראפ וצ דימָאט טאהעג רע טָאה
 ,ןליפרעד וצ דניק סָאד ןביױהעגנָא ענעדִיי א טָאה
 ;ןפיול וצ ןבער םוצ ןעמוקעג יז זיא
 ,דניק וצ רעווש ןעגנאגעג ענייא זיא
 ;דניװשעג ןעידיּפ א ףא ןבער םעד טכארבעג ןעמ טָאה
 ,רעדניק ןייק טאהעג טינ רָאג ענייא טָאה
 ,רעדניװ א ךָאנ ןבער םוצ ןעמוקעג יז זיא
 ;ןבעג רעטכָאט א ,ןוז א ריא לָאז רע
 ,ןבעל ריא ןלָאז רעדניק יד -- ןעמוקעג זיא ענייא
 ןטָאס םעד ןגָאלק וצ ןעמוקעג ןענַײז סענעדִיי
 ןטָארעג טינ (! ....ןיא זיא ןפנארּב רעד
 ,ןעזעג טלעג טימ לַײװרעד ךיז טָאה עבער רעד
 .ןעשעג לָאז עשָאקאב ןַײז טגָאזעגוצ ןכעלטיא ןוא
 ?טכאמעג עבער רעד גנידצלא סָאד טָאה סָאװ טימ
 ,טכארבראפ סעליפט טימ טָאה רע ,ריא טניימ
 ,סעיקענ טאהעג ןוא טרעכיורעג עקלול ןַײז
 ?סעִיש עסיורג טכאמעג ןענוואד ןראפ טָאה ןוא
 דניוושעג ןוא ךיג טנװאדעגּפָא טָאה רע
 ,דניק א אב קעדנאס ןעוועג גָאט עלא ןוא
 ,ןסעגעג עווצימ-סעדוס ףא גָאט ןיא לָאמ ַײרד טָאה ןוא
 ,ןסעגראפ טינ ךיוא עדאווא רע טָאה ןעקנירט
 ,ןפָאלש טגיײלעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 ,ןפָאצ ןוא םערָאד ןשיװצ ןענאטשעג זיא טעב ןַײז
 ,סענָאװאק עסיורג יד ןעװעג ןוואקעמ רע טָאה טרָאד
 .סענָאטאמ ןבעגעג טלעוװ יד םיא טָאה ראפרעד
 :טרעווש ןוא טגָאז ,ךַײא טעב ךיא ,טגָאז דניצא
 ...?טרעקראפ טינ טלעוו יד זיא

 רעג קיציא בער י
 (טנעמגארפ)

 ,םידיסכ יד אב ,שערדעמסעב ןיא ,עלעקניוו א ןיא
 ,םיריגענ עטסערג עלא ןשיװצ עמאס
 ,ןקור םעד ןגױבעגנַײא רעג קיציא בער טייטש
 ,ןקוב ןוא ןגיוב ןופ טעמַאלעצ ,ןעכָארּבעצ

 .טרָאװ ןייא ָאד ךעלטַײד טינ (4
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 ,טנאה רעקניל רעד ףא ןוא ּפָאק ןפא ןליפט עסיורג טימ
 ,טנאוו רעד וצ םינָאּפ ןטימ ,סעלאט ןיא טלקיוװעגנַײא
 ,ןטַײז ענא ןופ ךיז טפראוו ןוא טַײרש ןוא
 .ןטיײצראפ ןפראוווצ ךיז ןגעלפ ןדִיי עטוג יו
 ,ןרָאי ערעזדנוא ןיא עניוזא טינ ןיוש טעז עמ
 ,ןרָאסעכ רעייז ןצנאגניא זיא סָאד ןוא
 ;ךַײלג עטלא יד טימ עקיטנַײה יד ןענַײז ןקירעביא םעניא
 ,ךַײר ןופ ןוא םערָא ןופ סעניוידיּפ ףוא ןעמענ יז
 ,ןגייל םאב ןוא ןייטשפוא םאב ןעמָאנ ןביל ןַײז ןעשטיקיד
 ,ןגער ןופ דלאב ,רעדניק ןופ לסילש םעד ייז ןפראד דלאב
 ,סערעגראג יד ןיא ןַײרא םיכָאלאמ יד ןכירק ןוא
 ...סערעבּועמ ןכאמ ןוא -- סעדנערא ןעגנידראפ

 ,דנאל ןרעגנוא ןיא ןריוּבעג ,רעג קיציא בער טימ
 ,טנאקאב ןרעװ לסיבא רעירפ טשרע רימ ןזומ
 ,עסַײמ רעזדנוא רעטַײװ ןלייצרעד רימ רעדייא
 ;עסַײװ יד ןשיװצ רעג א ןעמונעג ךיז טָאה סע יװ
 ,רעדייסעק ןגָאז וצ ןסעגראפ ךַײא ּבָאה ךיא םערָאװ
 ,רעדײײלק עסַײװ ןיא טייג רעג קיציא 'ר זא
 ;רעּבַײװ טשטנעב ןוא ךעלטיווק רע טמענ ךיוא
 ,רעבַײרש א עליפא רע טלאה ןבַײרש וצ ךעלטיווק יד ףא
 --ןטלאה טינ םענייק רע ףראד ןשטנעב רעבַײװ ףא רָאנ
 ןטלא םאּב קידאצ םאב טנרעלעג טוג רע טָאה סָאד
 ,רעשַא ּבער רענילָאטס םעד ךיא ןיימ ,"ןטלֶא םעד, גָאז ךיא זא
 .רעשָאק יװ ,ןזעוועג זיא רע םורפ יװ ,סייוו רעכעלטיאי

 ,ןשטנעב ךעלטכיל-עקונאכ ֹוצ ,רענילָאטס לרעשַא בער וצ
 ,ןשטנעמ טימ לופ ןוא ליפ ןעוװעג זיא בוטש יד ןעוו
 סעָאלפינעוו םיסינ טלייצרעד טָאה לרעשָא בער ןוא
 ,סעָאמזוג עמזוג םיקידאצ עטלא ןופ
 םירוּפ ןופ סענ רעד ןוא עקונאכ ןופ סענ רעד סָאװ
 .-- ,םירישא ןגעקא םינָאצּפאק יװ --ערעייז ןגעקא סיוא ןעעז
 ,טכאנ רעד ןיא עקונאכ םוא ,ךיא גָאז ,רענילָאטס לרעשָא בער וצ
 ;טכארכעג ןאמערָא ןא לָאמא עלעטילש א טָאה
 ,ןעמונעג ךיז טָאה עלעטילש סָאד ןענאוו ןופ
 -- ןעמוקעגנָא זיא ןאמערָא רעד ןענאוו ןופ
 ,טַײצ עגנאל א טסּוװעג טינ רענייק טָאה סָאד
 .טַײז א ףא ןגיילקעווא לַײװרעד סָאד רימָאל רָאנ

 ,רענילראק םוצ ,קידאצ םוצ ןעמוקעגניײרא זיא ןאמערָא רעד
 .רענירג א עטַאּפאק א ןוא ןטלא ןא קעדָאּפס א ןיא
 שאו ןואךיש ץא . 0 2 ..א ןיא
 ,ןקָאלּפ רעטעסעטענּפָא ןא יו ןעזעגסיוא רע טָאה ןיילא
 ,ןַאּפש א יװ ,ראד ןוא ,גנאל ןוא ךיוה
 ןָאצ א ןָא ןָאצ א טפאלקעג םיא טָאה טלעק ראפ ןוא
 ,ןּבעגעג םעלַאש םיא לרעשָא בער טָאה םיוק
 ,ןבעל עבער רעביל ןַײמ :ןאמערָא רעד טגָאז
 ,סקינ לביראפ ןעמענ וצ רימ טעּב
 ,סקינק א שעױג ףא ךאמ ךַײא ךיא
 ,דנילב ןוא טריפראפ ןזעוװעג ךיא
 ,דנ'ק שידִיי א ןרָאװעג גנאל טינ ךיא
 ,עלא טנעז ריא יװ ,ןיב ךיא טנַײה
 .עלאמ ןזעוועג וװָאר רעטּפא ךימ
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 ,סוא רעטרעװו יד טדער רע יװ ןוא
 ,סיורא ווירב א ענעשעק רעד ןופ רע טמענ
 ,לעשעמ בער -- רעפיוס סרעטּפא םעד ןבירשעג טָאה ווירב םעד
 /  (ג לעשעה עושיוהעי םָארװא :טעמסאכעגרעטנוא ןוא
 .קעדעצ רעג רעד (6 ז"כומ יװ ןבירשעג טייטש טרָאד
 ,קידיײל ןוא םערָא שזובישזעמ ןייק ןעמוקעג זיא
 ,טלעג ןיא קידיײל ןוא סעוװצימ ןיא םערָא
 ,טלעװקעגנָא םיא ןופ טָאה וָאר רעטּפא רעד יװ
 ,ןעמיקעג םיא וצ ןרעגנוא ןופ זיא רע לַײװ
 ,ןעמיס א בַײל םעניא ןכאמ טיא לָאז רע
 ,ןעקנעדעג וצ קיבייא ףא ןבָאה םיא לָאז רע
 ;ןעקנעב טינ לָאמנייק עזאהמעליוא ןַײז ךָאנ לָאז ןוא
 ןרָאװעג דיי א שזובישזעמ ןיא זיא -ע -- ץרוק
 .ןרָאנש וצ ןדִיי ןשיוצ ןביוהעגנָא רע טָאה ןָא טלמעד ןופ ןוא
 ,לָאמ עכעלטע טנעיילעג ווירב םעד טָאה לרעשָא בער
 ,לָאהָאק ץנאג ךיז וצ ןפור טזָאלעג דלאב טָאה
 ,ןעמוקעגפיונעצ זיא לָאהָאק רעד רעדייא ןוא
 ןעמונעג טַײז א ףא רעג םעד רע טָאה
 ,טכאמעג סימש א םיא טימ טָאה ןוא
 ,טכארּבעג וצרעד טָאה םיא סָאװ
 ענָאװאה אזא ןעמונעג רע טָאה ּוװ ןוא
 .ענומע עסעמע יד ןענעקרעד וצ
 ןטעלג וצ לדרעב יד ןָא ךיז טבייה רעג רעד
 (ןגירקעג לדרעב א טַײקשידִיי רעד ןיא ןיוש טָאה רע)
 ןטעּפש וצ ףא יװ גנוצ א סיורא טקערטש ןוא
 ,ןגילפ טּפאכ טנוה א יוװ ליומ ןטימ טיירד ןוא
 ,סעיאכ ןַײז ןֹופ טינ ןשידִיי ןיא ךָאנ טסייװ 'רע לַײװ
 .סעיאוואה ןכאמ ןדייר םאב רע זומ
 ,ןריובעג ןרעגנוא ןיא ךיא שטָאכ ,רע טגָאז ,עבער
 ,ןריווושעג ןליוּפ א יװ שעלױּפ דער ךיא
 ,ךאסא ןזעוועג ןליוּפ ןיא ךיא לַײװ
 ,ךאמעג ןטפעשעג עשראוו ןיא ךיא
 ,עלאנָאקסָאד דייר טינ ךיא שידִיי רָאנ
 ,עלאמ ןעוועג ךימ רָאי בלאה א טשרע ךיז
 ,טכעלש א ןשָאל א טימ לייצרעד ךַײא ךיא רעבירעד
 - :טכער ןרעױא ףוא לעטש ,וצ רעה רעבָא ךימ 'ריא
 ,עשזנָארָאכ ןאפ א ןעוועג ךיא
 .עשזנָאפָאניפניפ ןסייהעג ךיא
 ,עינאּפ ענשזָאמלעװ ןפורעג רימ
 ,עינָאמ בער ראדנער ןזעוועג רימ אב
 ,ךראנָאמ רעסיורג ןזעֹוועג ךיא
 ,ךראּפ דישז :ןֿפורעג םִיא
 :גָאז (3 עשוואז רימ ןזעוועג רעוו
 ,גָאלק עסיורג א ,עשזנָארָאכ ןאּפ
 --עריובעג דיי א טינ ריא סָאװ
 ...עריוט ןענרעל וצ ּפָאק עטוג א

 .ןעמָאנ סעבער רעטּפא םעד 4
 .ווירּב םעד ןופ רעבעגרעביא רעד --- הז בתכ רסומ -- זײכומ (2
 .קידנעטש---עשוואז (3
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 :לטָאג טָאה וועִיֵק ןיא ןדִיי ןופ טַײקיזָאלטכער רעד ןגעװ (}
 טפירש עשירָאטסיה, יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא סָאװ ,"וועיק

 "יצןַײמ

 ,דִיי א ןיב ךיא
 ,דימ רעייז ןיב ךיא
 .םורא רָאי טנזיוט ייווצ ןיוש ףיול ךיא
 : ,טגָאלּפעג--ןגָאלשעג
 ,טגָאיעג--ןבירטעג
 .םוטעמוא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב
 .סָאד טמוק רימ סָאװראפ ןסיוװ רָאנ לָאז ךיא
 ,קע ןא ןָא רָאג ןדַײל וצ יוזא
 ,סָאמ ןָא ,ריש ןָא ,סעשוב ,סעפיראכ
 ...קעלש ןוא ּפעלק יילרעלא ןוא
 !רעטָאפ .רעקיצראה ,םעליוא לעש עניובער
 ,רעדניק ענַײד ףא סענָאמכאר בָאה
 ,רעטָאּפ סעלָאג ןופ ןרעװ ןיוש ןלָאז רימ
 ...רעדניוו עסיורג עניַײד זַײװאב
 ם שיק ןליק קא יוק
 וועלכעמ ךיא ןיב
 ;סאַּפ ןַײמ ןוַײװ וצ רלאב
 ךראּפ רעטסדנימ א
 ךראמ םעד סיוא רימ טגיוז
 ,סאנ ןטימ ןיא ףוא ךימ טּפאכ ןוא
 עשוב ןָא רָאג וואטסירּפ ינטסאשט א
 ,טלעג ןבעג םיא לָאז ךיא רימ ןופ טגנאלראפ
 עשורעי סנטאט ןַײז ןיב ךיא ךַײלג
 ,טלעוו ןַײז ףא םורא ייג ןוא
 .,ריד סע טלעפעג יצ ,םעליוא לעש עניובער
 ?דלאוו ןיא דליוו סָאד יװ ןַײז ןלָאז ןדִיי זא
 !ריר א ךיז וט -- רעטָאּפ רעקיצראה
 !דלאב סעלָאג ןופ רעדניק ענַײד זייל ןֹוא
 ךיוא גרובטרעטעּפ ןיא
 ,ךעיומ רעד רימ טראד
 . .דיו א עכַאלעמלאב א ןופ ןעמ טמוקאב יו
 ןָא םיא סע טייג סָאװ
 --,ןעָאג א ןיב ךיא סָאװ
 .,דֵיי א ןיב ךיא - ןַײז ךיא זומ רעטסוש א
 ,עריוט ןייק טליג סע ,עמכַאכ ןייק טליג סע
 ,רעד ןוא רעד ןיב ךיא ;ןגָאז טינ ףראד ךיא
 --עריוכס ןייק רָאג םיא אב זיא סָאד
 ,רעש רעד טימ ןזַײא רעד רָאנ טליג סע
 ,יוזא וטסליוו יצ !םעליוא לעש עניובער
 ?רעטסיש ןוא רעדַײנש ןַײז ןלָאז ןדִיי עלא זא
 ,יוג א ןופ רעגרע ךיא ןיב סָאװ
 ...רעטסינימ א ןופ ּפָאק א טרָאפ בָאה ךיא
 ,עדירעמ ןייק טיג טכאמ דיי א
 ,לרט ןבעל םעד טימ רעסייק םעד זיא רע
 ,עדיבא ןא ןגָארטרעביא ןעק דִיי א
 ;לברעד ךיוא ּפאלק א לָאמא
 ?ןבעל ןַײז ןופ ןבָאה ריא טליװ סָאװ
 ,סערָאצ רעטיול דימָאט םיא טמוק סָאװ ,סָאד
 ןבעג טינ רָאג םיא ור ןייק טליװ ריא

 עִיצעּפס א טסאפראפ רֶג
 ,622---611 ,אוויי .ןופ

 טי

 יא רֶיי רעדע דיל ל
: 
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 .סערָאּפאק םיא טימ טגָאלש ןוא ,
 ײטש טינ ָאד
 .,ייג טינ טרָאד
 ;ןַײרא סופ ןַײד ןעמוק טינ לָאז ןיהא
 : ,לדנאה טינ ָאד
 ,לדנאוו טינ טרָאד
 . ' ,ןַײּפ ןוא ליווו ןוא םורפ ןוא טוג ַײז ןוא
 * | ,ןכאמ סעלא סָאד ןעמ ןָאק עשז יװ
 ,ןייטש ןופ טינ זיא עמ -- ןעמ ליװ ןבעל ןוא
 ,ןכאז עכלעזא ךעלגעמ ךַײא זיא
 ;ןיילא רעִירִפ זדנוא סָאד טזַײװאב
 ,טרָא קידנעטשאב ןייק ,רעטיג ןייק ךיוא טָאה
 ,םוטעמוא ןעניוװ טינ טרָאט ןוא
 --טרָאװ ןיימ ףא ,ןבעלכ ,רימ טביולג
 ...םורפ ןוא טוג ןַײז טינ ךיוא טעװ ריא

 פ*

 דיסָאכ שיא
 (טנאידאוו רעטשרע)

 ענידיסאכ א ןעװעג זיא לָאמא
 ,טיורב לקיטש ענסיּפ א ןָא
 ,עניכש יד טורעג םיא ףא טָאה סע
 2 | .טױנ א ןיא (ג (רעבָא) סע טפלעה סָאװ

 לא ,ןייש ןוא טוג עדאווא זיא עניכש יד
 ;ּפָאט ןיא סעּפע ךיז טכָאק'ס זא
 ,ןייצ יד טימ ןעַײק וצ טינ טָאה עמ זא
 .ּפָאק ןיא טינ (ךיוא) עניכש יד זיא

 עונצ א טאהעג רע טָאה בַײװ א
 ;סורג עלא רעדניק ףניפ ןוא

 0: ,עולב עּורק ןעגנאגעג זיא בַײװ סָאד '
 | .זיולב ןוא טעקאנ (ךעבענ) רעדניק יד

 ;םיא וצ טגָאזעג בַײװ סָאד טָאה לָאמא
 ?סאפ-עטטוּפ ,ןצּפאק ,וטטגיל סָאװ
 . !םיב ,םַָאב ,םָאב :ןיוש גונעג ,עידָאה
 .סאג רעד ףא סיורא (לסיבא) ךיד ּפאכ

 ,טַײל ןייק טסיב וד ,סייוו ךיא ,סעמע
 ,קנאב יד ןשטעווק רָאנ רעמ טינ טסנַאק
 : ,טַײצ ןיוש זיא סע ,ןייג טרָאפ רעבָא טזומ
 .קנארק סערָאצ ראפ (שזא) ןיוש ןיב ךיא

 !בַײװ ערעַײט ןַײמ ,טכערעג רעייז טסיב, -+ :

 ;סיז ןענַײז רעטרעװ ענַײד
, 

 טָאה ,טנַײש סע יו .טּפירקסונאמ סרעבָאלטָאג ןיא ךיז ןעניפעג ןזרעפ-סולש יד ןיא ןרעמאלק עלא יד ( - נ
 טגעלפ עפָארטס רעדעי ןופ ןזרעפ ייֵיוצ עטצעל יד ןוא ,ןגינ א ךיוא טכארטעגוצ טנאָיראוו ןטשרע םוצ רעבָאלטָאג
 : יי .לָאמ ייווצ ןרעזאכרעביא ןעמ
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 ,יינש ןוא טסָארפ ןעועג זיא סאנ רעד ףא

 4 .{ ,בַײל ןפא דמעה ןייק בָאה ,ןייג ךיא לָאז עשז יוזא יו
 ה | ,"סיפ יד ףא (טינ) ךיש ןייק ךיוא

 4 | ךיג ןוא ,דניוושעג ןפָאלעג זיא בַײװ סָאד
 : ,סעטאמש טפיוקראפ סָאװ ,ןכָאש א וצ
 | ךיש עטלא רָאּפ א ןעילעג םיא אב טָאה ןוא
 - || .סעטאל עליה ןופ ןטפאק (ןטלא-נ)א ןוא

. = 

 ,יוזא טדיילקעגסיוא ןאמ םעד דעװָאקעב טָאה יז
 ;קילג סָאד ןכוז ייג ,יז טגָאז ,דניצא
 : ,וג א אּב טעב ,ןדיי אֹּב טעב
 ׁו .קיטש א טיורב (םייהא) שטָאכ גנערב יבא

 ,טּפאכעגסיורא ךיז טָאה לדיסָאכ ןַײמ

 : ,טּפאלקעג ןָאצ א ןיא ןָאְצ א םיא טָאה סע
 ,ייוו (ןוא ְךָא) ןעוועג םיא זיא סע

 : ;ןרערט עסייה טימ ןטעבעג ןבָאה רעדניק יד
 .?ףָאס רעד זדנוא טימ ןַײז טעװ סָאװ !םעליוא לעש עניובער
 }|| ןרעשאב עיצעמ א ןטאט םעד טרָאד טסלָאז
 | ,ףוא זדנוא ןעשטומ וצ (דלאב) ןיוש רעה ןוא

 טרעהעג טעּבעג סרעדניק יד טָאה טָאג
 ;יײז רעביא טמעראברעד ךיז טָאה ןוא
 2 טרעשאב עִיצעמ א ןטאט רעייז טָאה רע
 ו .יינש' ןפא (טרָאד) ,טסָארפ ןפא טרָאד

 עדיײז רעטלא ןא ןעמוקעג זיא לדיסָאכ םוצ
 :טנאה יד םעלָאש ןבעגעג םיא טָאה ןוא
 4 ,עדייב ןייטש ןטרָאד ןזָאל ייז רימָאל
 ,טנאקאב ןרעװ (טשרע) רִימָאל ןדייז ןטימ

 ,ןרָאי עגנאל ןופ טנאקאב ןיוש זיא עדייז רעד
 ;ןַײז רע זומ ןסירב עלא ףא
 .} { ןרָאסעכ םוש ןייק טאהעג טינ טָאה סָאװ ,שטנעמ א
 } ,ןַײרא למיה ןיא (טייהרע)קידעבעל זיא ןוא

 ,םעלַאכ ןיא ןעזעג רָאנ םיא טָאה'ס רעו
 ,דיײל ןופ סערָאצ ןופ טנרָאװאב ןיוש זיא
 -- םעלָאש קידנכאוו טינ רע ןעמעוװ טארפיב
 ,דיירפ א עכמיס א (עדאווא) זיא םעד ףא

 ?יוזא טסרעטיצ סָאװ :דיסַאכ םעד טגערפ עדייז רעד
 ,טלאק רעייז רימ זיא סע ,וינעדייז , --
 !יִא ,געט לרד ןסעגעג טינ ןיוש בָאה ןיא ןוא
 ,"!דלאוועג ,רעדניק ןוא בַײװ ןלימ (וצרעד) ןוא

2 

 טנייוועצ רעייז דיסָאכ רעד ךיז טָאה רעטרעוװ יד אב:
 , ,טקערטשעגסיוא דרע רעד ףא ךיז טָאה ןוא:



 ,טניימעג רע טָאה ,ןגיל טיוט ָאד ןיוש טבַײלב רע
 .טקעוװעגפוא (ףעקייט) םיא טָאה עדייז רעד רָאנ

 רימ טימ רָאנ םוק ,דניק ןַײמ ,ףוא ייטש, --
 ,סעַײנ ןזיײװ סעּפע ריד לעװ ךיא
 50 ,ריד אב רעדנּוװ א ןַײז טעװ עס זא ןוא
 |  .סעיאוואה (עשידיסכ) ןייק ןכאמ טינ וטסלָאז

 ,ליטש רָאנ גַײװש ןוא ,עז ןוא רעה
 ;טכער ןַײז ץלא ריד לָאז ןָאט לעװ ךיא סָאװ
 ,ליד טינ סעלַײש טימ ּפָאק םעד רימ ךאמ
 : ו .טכעלש ןַײז (לָאמנייק) טינ רעמ ןיוש ריד טעװ סע

 ,סיוא סעּפע טפור ןוא רענייא טייטש טרָאד
 ;קָאלג א טימ טגנילק ןוא טַײרש רע
 } | יזיוה א ןעיוב םיא ןלָאז סעכָאלעמלאב טכוז רע
 ו .קָאטש עכעלטע ןיא (רע ליוו) ץעלאּפ א

 ,ןעגנילק ןייק ,ןעַײרש ןייק ןפלעה טינ םיא טעװ סע
 ;ךיג יוזא ןגירק טינ ייז טעװ רע
 } { ףעגנידראפ ךימ טסליװ וד ,םיא גָאז רָאנ ייג
 1 ."ךיא (רָאנ) ןיב רעד -- עכָאלעמלאב רעד

 !ןבעל עבער ,ריא טדער סָאװ ,שטַײטס --
 ?טכעלש יוזא ןַײז ןעד ךיא ןָאק יװ
 } { ןבעגּפָא ךַײא טלעג ראפ ךיא לָאז יו
 - { ?טכענק ןַײמ (עלילַאכ) ןעד ריא טנעז

 !טנעז ריא רעװ ןָא ןיוש ךימ סיוטש ךיא
 .טלעטשראפ ךיז טָאה ריא רָאנ ,יװָאנאה והָאילע
 | ,טנעה ענַײמ ןראד רימ לָאז סע
 { .טלעג ראפ ןפיוקראפ (ןצימע) ךַײא לעװ ךיא ןעוו

 ,ןַײרא סעאק ןיא ןעמוקעג זיא והָאילע
 ;טראהעג םיא טָאה עווּושט סדיסָאכ םעד
 , } { ןַײז וצ דימָאט רע טגעלפ יוזא

 * { ...טראּפשעגנַײא (קראטש) רעִייז

2 

 .(טלעפ דיל ןופ ףָאס רעד ,טּפירקסונאמ רעד ךיז טקידנע טימרעד)
4 

 טנאיראװ רעטײװ צ

1 

 ,דָיי רעמורפ א ןעוועג זיא לַאמא
 ;טכאנ ןוא גָאט טנרעלעג טָאה סָאװ
 דימ לָאמנייק ןרָאװעג טינ זיא רע
 ,טכארּבראפ טלעוו ןַײז יוזא טָאה ןוא

2 

 עונצ א טאהעג רע טָאה בַײװ א
 ;סױרג עלא רעדניק ףניפ ןוא
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 ,עולב-עורק ןעגנאגעג זיא בַײװ סָאד
 / .זױלב ןוא טעקאנ רעדניק יד

, 2 

 ,טלעק ראפ ןוא רעגנוה ראפ טכאמשראפ
 :לָאמא בַײװ סָאד ןאמ םוצ טגָאז
 ,טלעוו ןַײמ זיא רעטיב ןוא רעטצניפי
 .לָאצ א ןָא רָאג סעקאמ בָאה ךיא

3 

 רעדניק יד טימ טעקאנ ןעייג רימ
 ;טורב לקיטש א טינ ןבָאה ןוא
 ,רעדנּוװ א רָאג סעּפע ךָאד זיא סע
 .טױט טינ ךָאנ ןענעז רימ סָאװ

= 

5 

 ?ןענעק ןדַײל ךָאנ סע רימ ןלעװ גנאל יװ
 ןַײא םיוק ןיוש ךיז טלאה עמָאשענ יד
 ןענעז רימ יו יוזא םורפ ןוא סוג
 ?ןַײז םערָא יוזא רימ ןלָאז סָאװראפ

9 
 ,טכעֶלש רָאג טימרעד וטסוט רעשפע
 ;קיטש ןייא ןיא רָאנ טסנרעל וד סָאװ
 --טכער טינ טָאג ראפ רָאג רעשפע זיא'ס
 ,קילג ןייק ןֹוּורּפ טינ לָאז שטנעמ א

7 

 ,טרָאד ןכָאש רעזדנוא וטסעז טָא
 ,ןּבעלכ ,דניק שידַיי א ךיוא זיא
 טרָאּפ רע טעװערַאה ןגעווטסעדנופ
 ןּבעל וצ סָאװ ןופ עקאט טָאה ןוא

8 

 ,דיײר יד טַימ ךיא לָאז ןקידניז .טינ
 ןַײז ענאקעמ טינ ךָאד רָאט עמ
 דיילק ץנאג א ןיא טייג ּבַײװ ןַײז
 .ןַײּפ ץנאג ּפָא ךיז טבעל ןוא

9 

 ,רעהא רָאנ םוק ,בוטש רעד ראפ םיא אב
 ;ןסיורדניא גיצ א ךָאד טגיל
 -- רעמ טלָאװעג ,ךעבענ ,ךיא טלָאװ סָאװ
 .ןסיוא טינ ףורעד ןיב ךיא רָאנ

10 

 ,,ןגָאז וצ ןאמ רעד ןָא טבייה ,"עטישפ,
 ,גולק טינ רָאג טסיב ,ןבעלכ ,וטסייוו
 ,ןגעמראפ סָאד ן;ָאז רימ ַײוװעלאה
 .גיצ רעד ףא קידלוש זיא רע סָאװ

4 

: 



, , 
4 

11 

 ,רימ ןופ רעכַײר טינ ךיוא ,ןּבעלכ ,זיא רע
 ,ןעַײרדניא ךעור א עדאווא ךיוא טָאה רע
 ,ריד ןפלעה סָאד טעװ סָאװ רָאנ
 ?ןעַלרש ןוא ןענייוו טסעװ וד זא

12 

 ,סאג רעקיטכיל רעד ףא ןייג ןעד ךיא ןַאק יװ
 ?רָאי ץראווש א ןופ םיִנָאּפ א בָאה ךיא זא
 סאש א ףא םעִיס א ןכאמ רעכיג לעװ ךיא
 .רָאּפ א ךיש ןוא עטָאּפאק א רעדייא

13 

 ןסילשעגּפָא-ןסירעגּפָא
 ?ןייג וצ ןצעמע וצ ןעמ טמוק יװ
 ,ןסיוו רימ ןופ ןלעװ טעװ רעוו
 ?ןעז ןלעװ ךימ טעװ רעוו

14 

 דרע רעד ןיא ןצּפאק א טגיל רעּבירעד
 ;טַײצ עלא טצראוושראפ טרעוו ןוא
 ,טרעוו עמכָאכ ןַײז רָאג זיא סָאװ
 .טַײל ןכאמ רעדיילק זא

: 15 

 ןבעגעג עצייא ןא דלאב ךיז טָאה בַײװ סָאד
 ;ןַיײרא ןכָאש םוצ ןפָאלעג זיא ןוא
 ,ןבעל גנאל ,דִיי רעביל ,רימ טלָאז ריא;
 !ןַײז ריא טלָאז םימָאי ךירַײמ

16 

 ,עניילק א רָאג עוויוט א רימ טוט
 ;ךיג ץנאג ןלָאצאב ךַײא טעװ טָאג !

 ענייש א עטָאּפאק א ןאמ ןַײמ טַײל
 עי ךיש עצנאג רָאֹּפ א ןוא

 .(טּפירקסונאמ רעד ךיז טקידנע טימרעד)

 רעבאכעמ א ףַא םארגיּפע

 ,ךעיומ ןסיורג א טעז ָאד טָא
 .ךעיוק ןַײז זיא ןעמיולש ןוֿפ רעסערג ךָאנ
 ,רעבַײװ ךאסא טאהעג טָאה עמיולש
 ."םילבה לבה, :ןבירשעגנָא רע טַאה
 -- רעבַײרש רעזדנוא טינ טָאה ּבַײװ קיצנייא ןייק
 ...םילָאװאה לעװעה ךיוא טבַײרש ןוא י



 14: א ??.טו הא זייט ראס אש טאר יז
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 קירע .מ

 רעצעזרעביא ןַײז ןוא םעכיילא םעלָאש
1 

 -טפאשנסיוו רשיסורסַײװ רעד ןופ רָאטקעסדַיי ןופ וויכרא רעד -- וויכרא רעזדנוא
 -אמ רעלופטרעװ ' א טימ ןרָאװעג טרעכַײראב סנטצעל זיא - קסנימ ןיא עימעדאקא
 רעד רָאטקעטדִיי םעד ןבעגעגרעּביא טָאה סע סָאװ ,ןלאירעטאמ ןוא ווירב עיצקעלָאק א -- ,ענָאט
 ןופ קרעװ יד טצעזעגרעביא עמָאכלימ רעד ראפ טָאה סוניּפ 'כ .סוניּפ שטיװַאּפיסָא עדוי 'כ
 רָאירעּפ ןיא לקאכאס - ,עלעדנעמ ןוא ץערעּפ ,םעכיילא-םעלַָאש רעקיסאלק עשידִיי יד
 .סעלעדנעמ דנאב א ןוא סעצערעּפ רעדנעב ריפ ,סמעכיילא-םעלָאש רעדנעב ףלעווצ 0

 יד ןופ ןסוניּפ וצ סמעכיילא סעלָאש ווירּב 128 .{ ;ןופ טייסשאב עיצקעלַאק-סוניּפ יד -
 טעבראעגרעביא לעיצעּפס ,"רעדַײנש ןטפעשיקראפ, םעד ןופ טנאיראוו א .2 .1913-1910 ןרָאי -

 ,1913-1910 ןרָאי יד ןופ ןסוניּפ וצ סעצערעּפ ווירב 4 .3 .עבאגסיוא רעשיסור רעד ראפ
 .סעצערעּפ ווירב ייר א ןרָאװעג ןלאפראפ ןסוניּפ .רד אב עמַאכלימ רעד סייב ןענַײז רעדיײל
 ."גנארד רעד, עקסערָאמוה רעכעלמיטסקלָאפ רעד ןופ טנאיראוו רעַײנ א סעצערעּפ 4

 ןַײז וצ ווירב סמעכַײלא םעלָאש ןופ עיצקעלָאק-סוניּפ יד ָאזלא טייטשאב טנורג ןיא !
 ,ןבירשעג קילַײא ,ןטָאנקָאלב עצנאג ןענַײז סמעכיילא םעלָאש ווירב ייר א .רעצעזרעביא
 ,סמוקינוא טימ ןלאפ עכלעזא ןיא ןָאט וצ ,ָאולא ,ןבָאה רימ .טריּפַאק טינ ,סיֹוא טזַײװ ,ןֹוא
 ףא ,רעשירָאטסיה-רוטארעטיל א ,סנטשרע ,זיא עיצקעלָאק רעקיזָאדרעד ןופ טרעוװ רעד
 ,ןעמעכיילא- םעלָאש ןופ קיטסירעטקאראכ רעד וצ ןכירטש עַײנ ֹוצ טיג יז לפיו
 -ַאס ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא טארפיב ,רעשירעצעזרעביא-שיטקארפ א ךיוא -- ,ס נט יי וו צ
 רעד טימ ףָאס א טכאמעג קיטליגדנע טָאה סָאװ ,עיצוילָאווער-רעבאיטקָא יד .דנאבראפ-ןטעוו
 ןשיראצ ןקילָאמא םעד ןופ רעקלעפ יד ןופ טַײקטרילָאזיא ןוא טַײקנסָאלשעגּפָא רעלאנָאיצאנ
 -ראפ סָאד ןרעו ןלָאז קרעװ סמעכיילא םעלָאש זא ,טכאמעג ךעלגעמ טשרע טָאה ,דנאלסור
 ,שיסור ןיא סמעכיילא םעלָאש ןעגנוצעזרעביא לָאצ יד .עקידנטעברא ןענָאילימ ןופ ןגעמ
 -ַײב יד עז) 1926 טניז טארפיב ,רָאי וצ רַאי ןופ טסקאוו .וו .א .א שיסורסַײװ ,שינַײרק א
 ןופ ןעגנוגָאזסױרא יד ךיוא .שזאריט ןיא ַײס ,ןעמענ לָאצ רעד ןיא ַײס ,(עמישער עטגיילעג
 רעטבילאב א ןרָאװעג "םעכיילא, זיא טציא טשרע זא ,ןקיטעטשאב ןראקעטָאילביב 'כ'כ
 -יילא םעלָאש .רטספ ןיא ןסאמ עקידנטעברא עשידִיי-טינ יד אב ךיוא רעבַײרש רערעלוּפָאּפ ןוא
 ענַײז ןופ ןעגנוצעזרעביא עשיסור יד ןופ ליטס ןוא קינכעט רעד ןגעוו ןעגנוגָאזסױרא סמעכ
 ,טַײקמאזקרעמפוא ןענידראפ ןוא טרעװ ןלעוטקא ןא טציא טארפיב ,ָאזלא ,ןעמוקאב קרעװ
 רעטכינ ןוא שיטירק טעװ רעצעזרעּביא רעשיטעיוָאס רעד זא ,רָאלק ךיוא זיא סע שטָאכ
 יד ןופ גנוריזישיטעפ רעד ןגעק ַײס ןפמעק רימ .ןעגנוניימ סמעכיילא םעלָאש וצ ןיינוצ
 ןוא .עשורעי רעייז ןופ ךיז ןעלקַאשּפַא "ןלאקידאר,-ךעלרעגריבניילק ןגעק ַײס ,רעקיסאלק
 .רעצעזרעביא ערעזדנוא ןופ טעברא רעד ףא ךיוא לאכ זיא סָאד

 ,1884 ןרָאבעג ,רעװַאלקש א זיא רע .סוניּפ .רד ,רעצעזרעביא םעד ןגעוו רעטרעו רָאּפ א
 -עג קיטַײצכַײלג ןוא רעשדלעפ א יװ טעבראעג טָאה רע .דלאוו א ןיא רעפאש א ןופ ןוז
 ןיא רָאי ןקיבלעזמעד ןעמוקעגנַא ןוא 1908 םיא ןבעגענּפָא ,ןעמאזקע-טַײקפייר םוצ ךיז טיירג
 ןיצידעמ רָאטקָאד א יװ טקידנעעג ,טעטלוקאפ ןשיניצידעמ ןפא טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ

 ו
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 / ךיו טרָאד ,"עּפָא, ןופ עיצקעס-לֹוש רעד ןיא טעבראעגטימ עװקסָאמ ןיא .1914 רָאי ןיא
 . עיידיא יד ןבעגעגפוא ןסוניּפ סע טָאה קעראמ ןוא ,קעראמ .ס .ּפ רעקירָאטסיה םעד טימ טנגעגאב
 ןעוועג ןאד זיא סע זא ,טארפיב ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא וצ ךיז ןעמענ
 .רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא רֹאפ רוטקנוינַאק-ךיוה א קראמ-רעכיּב ןשיסור ןפא
 6080666864086  חקס-, גאלראפ ןטימ גנודניבראפ יד טלעטשעגנַײא ךיוא טָאה קעראמ
 טַײצ עטשרע יד .ראילַאטס רעדירב יד ,ןדִיי ןעוועג ןענַײז םיטאבעלאב ענַײז סָאװ *,6:16װ1
 זיא רעטעּפש םישַאדאכ רָאּפ א ןיא רעבָא ,ןעגנוצעזרעביא סעסוניּפ טריגאדער קעראמ טָאה
 -עוװש רעדנוזאב ןיא סעצייא טימ זיולב ןָא טציא ןופ ןפלָאהעגטימ ןוא ,ןרָאװעג קנארק רע
 םעלָאש רעדנעב ַײרד ןענישרעד גאלראפ ןטנַאמרעד םעד ןיא ןענַײז 1910 רָאי ןיא .ןלאפ עקיר
 -קאה סמעכילא םעלָאש (א :"'תסזא 616קזעז 1(  :גנוצעזרעביא סעסוניּפ ןיא סמעכיילא
 ירד (ה-ג .דנאב רעטשרע ,סנזאכ םעד לטָאמ (ב .גנוצעזרעביא רעשיסור רעד וצ עמָאד
 .-יװצ ,'תסצאת '1סקזמ (2 .'לרעסעמ סָאד,- יײז ןשיװצ .,ןעגנולייצרעד ערענעלק
 ,"ן(החס ,אעס ,10הע , (2 ."םירישאה ריש, ייז ןשיװצ ,ןעגנולייצרעד 19 :דנאב רעט
 -רעטַײװ ןענישרעד ןענַײז 1911 רָאי ןיא .('סעגָאסאה ענילק טימ ךעלעשטנעמ עניילק,)
 ָאד - '!1סץמו82ו0עועס , (5 ןוא *32: עסאע !סאאעטס/תנאסק2 , (4 :רעדנעב ייווצ עקיד
 - ."עינאּפמָאק עכעלירפ יד, ןוא (ןנָאלַאנָאמ 7) "רעקיכלימ רעד עיוװעט , :ןַײרא ןענַײז
 "ןוסא גאגסטעה הסצתג 8שאג 6(  :רעדנעב ייװצ רעדיװ ןענישרעד ןענַײז 2
 ."יװָאלָאס עלעסָאי, ןוא "וינעפמעטס,- 'מ עס6ס 38ץ80מ, (7 ןוא ("לדנעמ םעכאנעמ,)
 1616, ןיא ,גאלראפ ןקיבלעזמעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,דנאב רעטצעל רעד
 רעד טָאה רעבָא ןאד .(סעסַײמ-עשטאד ערעדנַא ןוא "דאבנעיראמ,) '.1913-- ,ץסמגנ
 גאלראפ ןלאסרעוקנוא , םוצ רעבירא זיא םעכיילא םעלַאש ןוא ,ןטלָאּפשעג ךיז גאלראפ
 ךיז טסַײר ָאד .רעדירב ייווצ יד ןופ םענייא ךרוד טעדנירגעג ,"ראילַאטס .א .ל ןופ
 .ווירב עיצקעלַאק רעזדנוא רעביא ךיוא

 ,רעביירש עשידִיי ערעדנא ןצעזרעביא םאב ךיוא סעכיוק ענַײז טװּורּפעג טָאה סוניּפ
 ןוא "ןגינ א ןןפ לגליג א, טצעזעגרעביא קידנבָאה .ץערעפ ןגיוצעג םיא טָאה טארפיב ןוא
 -יגאב טָאה ץערעּפ ןוא ,עשראוו ןיא ןצערעּפ וצ ןרָאפעגרעבירא רע זיא ,"טייק ענעדלַאג יד,
 :אזא ןעוועג זיא עבאגסיוא-ץערעפ רעד ןופ ןאלּפ רעד .ןעגנוצעזרעביא ענַײז טקיט
 "(.8232טעצ 86קץוס116/0 , (2 .("ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ) *ץ13 ץסז 820022, 4
 ןיא ןענישרעד ןענַײז רעדנעב ריפ .עקיזָאדיד .יא תהא עח מה 4 ."םקסאזה , (2 .(שידיסכ)
 עמָאכלימ יד ןוא גאלראפ ןופ ןברוכ רעד .גאלראפ ןקיבלעזמעד ןיא 1913-1911 דָאירעּפ
 .עבאגסיוא יד ןסירעגרעביא ןֿבָאה

 -רעביא ענַײז טימ ןעמאזוצ ןסקאוועג זיא סוניּפ זא ,ןגָאז ןעמ ןעק ןיימעגלא ןיא
 ןבָאה םעכיילא םעלַאש רערעדלימ ךאסא רעד ַײס ,ץערעּפ רעגנערטש רעד ַײס .ןעגנוצעז
 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא עמַאכלימ עשיטסילאירעּפמיא יד .ןעגנוצעזרעביא ענַײז טביולעג
 טינ ריא וצ רעמ זיא רע .טַײקיטעט עשירעצעזרעביא סעסוניּפ ןסירעגרעביא ןבָאה גנודָאלנָא
 טנַײה .ןסיװ ןַײז ןָא - רעביא רעטציא ךָאנ ךיז ןקורד ןעגנוצעזרעביא ענַײז .ןעמוקעגקירוצ
 ,דארגנילאטס ןיא גָאלָאדעּפ א יװ ,טעברא עשיטקארּפ-ךעלטפאשנסיוו סוניּפ .רד טריפ גָאט וצ
 .ןגָאגאדעּפ-ןטסיסקראמ טפאשלעועג ָארויב ןופ דילגטימ ןטרָאד זיא ןוא

2 

 ןיא ןבעגסיורא ןופ עגארפ רעד וצ גנאגוצ סמעכיילא םעלַאש ןוא סעצערעּפ ןיא ןיוש
 ץערעּפ .ןרעטקאראכ סנדייב ןופ דיישרעטנוא רעפיט רעד ןָא ךיז טעז קרעװ ערעייז שיסור
 -ראפ ןופ רעיײטשרָאפ א, .קיסעלכאנ ןוא קיטליגכַײלג ןעיניא ןצנאג םעד טגלָאפעגכָאנ טָאה
 ,(רעכאווש א רעייז ךיא ןיב ןטַײהנגעלעגנָא-ראדנעלאק ןיא) לָאמא זיא ".בָארּפ .רווָאס , גאל
 .ןיא ,ךָאנרעד .ןעקנעדעג וצ ןָא טינ ךיא בייה --סָאװ ,טדערעג ,ןעװעג רימ אב לַאמא זיא
 -טפירש א טימ ןײלַא גאלראפ ןופ ווירב א ןעמוקאב ךיא ּבָאה -- םורא טַײצ רעגנאל א רעייז
 טסאּפ סע יװ) ווירּב רעד רימ זיא לַײװרעד ...טינ ןיוש יז קנעדעג ךיא ,עגאלרָאפ רעכעל
 -טנע ףא סערדא ןייק בָאה ךיא ןוא ןעגנאגעג ןריולראפ (טפאשטרעוו רעשירעבַײרש א ראפ
 (ס .נ 1910 רעבאיטקָא 26) ןסוניּפ וצ ווירב ןטשרע ןַײז ץערעּפ ןָא טבייה יוזא *...טאהעג טינ ןרעפ
 - תגוב 10-8 וצ רעדנעב 20 ןופ עבאגסיוא ןא ץערעּפ רָאפ טגָאלש ווירּב ןקידרעטעּפש א ןיא
 . :לטיט ןשיסור םעד רָאפ ָאְד טגָאלש ץערעּפ) ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ :רעדייס ןימ אזא טימ

  טשרע ןוא ,יָאדנָאר, רעדנעב ייווצ ,ךעלעסַײמ ןוא ןציקס ,שידיסכ (,'3 ץסז 820028,
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 טלאװעג עליכטאכעל ץערעּפ טַאה "שידיסכ, ןופ רעדייס םעד .קרעו עשיטאמארד יד טצעלוצ
 סָאװ)-- רעדייס םעַײנ א טקישעגוצ טשרע רעטעּפש ,עבאגסיוא רעשידִיי רעד ןיא יװ ןזָאל
 עכעלמיטסקלָאּפ, יד עייגיונעב זיולב .טיהעגפוא טינ עיצקעלָאק רעזדנוא ןיא רעּבָא זיא
 טקישעגוצ עליפא ןוא ,גנונעדרָא רעַײנ א ףא ןענאטשאב שירָאגעטאק ץערעּפ זיא "ןטכישעג
 ןטױל ןיוש טלײטעגנַײא ,(1908) ט"סרת עבאגסיוא-סערגָארּפ רעד ןופ דנאב םענעטינשעצ א
 ?טַײצ יד; ןוא "עואכעוו םָאדָא ןופ ןכאז עקינייא ןגָארטעגרעבירא ןוא ,רעדייס םעַײנ
 :"ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ , יד ןופ גנולייטנייא סעצערעּפ זיא טָא .(עבאגסיוא-סערגָארּפ)

 עטוג ןביז;(4 ."שינעמוקּפָא ןא , (3 ."סענָאטאמ/ ַײרד , (2 ."סנּפָאק וצ סעסיוג םאבי (1
 .טיג (10-8 ."דיומכאס יול,, (7 ."ןגיוא עטזָאלעגּפָארא,(6 ."רעדיילק וצ עווייט יד , (5 ."רָאי
 רעד, (10 ."טוג זיא'ס, (9 ."רעכאמנצנוק רעד 8(  ."ןטכישעג-ךעסייּפ לפעק א ץערעּפ-/

 -ַאשענ עמוטש ,, עקירבור א ןיא ץערעּפ טקינייאראפ 14-11 ןטכישעג יד ."רעדייס רעשיטניה
 ."לעַארסַיי אמש, (13 ."םיליט לטיּפאק א, (12 ."םילֵַאשעמ ייוװצ ,ןגעוו ייווצ,, (11 ;"סעמ
 .."ןעמאזוצ, (18 ."גּווויז רעד, (17 ."םיוווש ןעידיּפ , (16 ."רעציוא רעד, (15 ."םאִי ןפא םיסינ, (4
 ."קאבאט קעמש א רעביא, (22 ."לזעלג סָאד , (21 ."שעפענ סאריסעמ, (20 ."רעליּפש רעד, (19
 רעקיטציא רעד טימ ןכילגראפ ."גנָארְד רעד, (24 ."רעטכינ םירוּפ -- רעקיש רָאי ץנאג א, 3
 ןרעמונ ןצַײרד עטשרע יד ןעמיטש ,'ןטכישעג עכע ,מיטסקלָאּפ , יד ןופ עבאגסיוא-ןיקצעלק
 ,20 ,23 ,15 ןרעמונ יד עבאגסיוא-ןיקצעלק רעד ןיא ןעמוק ןאד .טקעיַארּפ סעצערעּפ טימ
 סעצרעּפ ןיא ןלעפ סָאװ ,"סעּפוכ ַײרד , ןוא "רעדניק ןוֿפ סעכאנ, :ןטכישעג ייווצ יד ןוא
 רעד ןופ טקעיָארּפ םעד ןיא טלעטשעגגַײרא .טינ ךָאנ ץערעּט טָאה "סעּפוכ ַײרד , יד .עמישער
 ןטעברארעביא יײז רע ליװ ,ןסוניּפ וצ רעטעּפש טבַײרש רע יװ ,,ַײװ ,עבאגסיוא רעשיסור
 יוזא ןרעגינ וצ ווירּב ןטקישעגּפָא טינ ןקידרעטעּפש א ןיא ץערעּפ ּפָא עקאט טצאש ,וועגא
 לאירעטאמ סָאד בָאה ךיא .סעּפוכ ריפ יצ ַײרד יד ןגעוװ רִיא טַײז טכערעג, ;"סעּפוכ ירד, יד
 ווירּב ,ץערעּפ .ל .י) "...םעדיוּב -- סיורא זיא .טשרעהאב טינ (לאירעטאמ-ןרעּפָא ךעלטנגייא)
 י:ןעגנולייצרעד יד ןגָאלשעגרָאפ ץערעּפ טָאה רעטעּפש .(202 .ז .1929 ענליוו ,סעדער ןוא
 רעד  ,"רעטכינ םירוּפ -.רעקיש רַאי ץנאג א, ,"קאבאט קעמש א רעביא, ,"ןעמאזוצ,
 ,"ךעלעסַײמ , דנאב םעד ןיא ןגָארטוצרעבירא -- ,"גנָארד

 רעַײא ןופ, :טנעמילּפמַאק ןייא לקאכאס רימ ןעניפעג ווירב ריפ סעצערעּפ ןיא
 עקידְרעטַײװ ןיא .."רעטַײװ ַײװעלאה ;ןדירפוצ ץנאג ךיא ןיב גנוצעזרעביא רעקיטצעי
 .ןַײרא טינ ץערעּפ טייג טעברא-ץעזרעביא רעד ןופ םיטָארּפ

 עבאנסיוא עשיסוְר עסיורג יד .גנויצאּב סמעכיילא םעלָאש ןעוועג זיא שרעדנא רָאג
 רעד יװ ,טלעװ רעטיירב רעד ןיא רָאפסיורא ןטשרע ןַײז יװ ּרע טכארטאב קרעװ ענַײז ןופ
 -טסניק ןראפ טרעטיצ רע ןוא ,'םָאלױאָאה סעמוָא יד וצ טקאהעגסיוא ,רעטצנעפ רעטשרע
 ןעוו ,ךעלדנעטשראפ סיוכרוד זיא סָאװ --;גנומענרעטנוא רעקיזָאדרעד ןופ לאפכרוד ןשירעל
 טַײקנראפרעדטינ יד ןוא ליטס סמעכיילא םעלָאש ןופ ןטַײקירעװװש יד טכא ןיא טמענ עמ
 -דנאהּפָא עצנאג ןוא ךעלטראק ,ווירב טימ ןסוניּפ טישראפ םעכיילא םעלָאש .רעצעזרעביא .ןופ
 ,טפערט סע !ןטָאנקַאלב ענעבירשראפ-לופ ייווצ .ןופ ןעייטשאב סָאװ ,ווירּבי ןאראפ .ןעגנול
 ןא - ףורעד ךַײלג ןוא ,לטראק א ןסוניּפ וצ םעכיילא םעלַאש טבַײרש גָאט ןקיבלעזמעד זא
 ןֶָא טייג'ס סָאװ ,קינייװ םִיא זיא סע .לטראק א רעדיװ סנגרָאמוצ ןוא ,ווירב ןכעלריּפסיוא
 רעצעזרעביא רעד זא --שיוטסיוא-ווירב רעקיסעמלגער א רעצעזרעביא םעד ןוא םיא ןשיווצ
 ,טרעדָאפ םעכיילא םעלַאש רעקידלודעגמוא רעד ןוא -- ווירב ענַײז ףא ךעלטקניפ טרעפטנע
 ןרימרָאפניא םיא לָאז רע ,ווירב ענַײז ףא קידנטראוו טינ ,ןבַײרש לָאז רעצעזרעביא רעד זא
 םעכיײלא םעלָאש .טעברא-גאלראפ רעד ןופ ןוא גנוצעזרעביא רעד ןופ טארּפ ןדעי ןגעוו
 עטריטקעיַארּפ יד ןופ רעדייס ןוא טלאהניא םעד רעדײסעק טרעדנע ןוא ףיונוצ טלעטש
 ןרעװ ןפאשעג ףראד סָאװ ,עמאלקער רעד ןגעװ .ךיוא טכאּרט םעכיילא םעֶלָאׂש .רעדנעב
 עכלעוו וצ ןוא סעיצקאדער עכלעוו ןיא ,סעמישער יעיונעג טסאפראפ ,עבאגסיוא רעד םורא
 ןופ סעָאכסונ ייוװצ סיוא טעברא ןוא ,ןראילּפמעזקע-ריזנעצער ןקישוצרעדנאנאפ ןענָאזרעּפ
 ןעוו ,1910 עייגױנ סע ןזיא טארפיב ןוא ,טרעביפ םעכיילא םעלָאש -- ,ץרוק .ווירב-טיילגאב
 ,1911 טריטאד זיא דנאּב רעטרעפ רעד .4 ךעלטנגייא) רעדנעב ַײרד עטשרע יד ןעניײשרעד'ס
 יד ,רעקיור םעכיילא םעלָאש טרעװ ךָאנרעד .(1910 רעבאקעד ןיא ןענישרעד ּהעבָא זיא רע
 ןופ טָאה סוניּפ זא ,ןַײז ךיוא רעבָא ןעק סע) רָאי וצ רָאי ןופ טלאפ ןסוניּפ וצ ווירב לָאצי
 םעכיילא םעלַאש :עטסקיטכיװ סָאד ןוא .(ווירב רעקינייו טיהעגפוא ןרָאי עקידרעטַײװ , יד
 ןסקאוו סָאװ ,זעמעלבָארּפ-ליטס ענעדיישראפ ןגעוו רעצעזרעכיא' ןַײז רעדייסעק טרריטלוסנָאק
 .ןצעזרעביא ןופ סעצָארּפ ןיא סיורא



 יע יי ֹו

 - .סיוכרוד טרעדָאפ רע .רעצעזרעביא ןַײז וצ יורטוצ קיניײװ א"ש :ננָאמראפ טשרעוצ
 . .1912 רָאי ןיא עליפא רעביא סע טרעזאכ ןוא ,גנוצעזרעביא יד ןריגאדער לָאז קעראמ זא
 טריגאדער רעשפע ןוא ?גנוצעזרעביא רעַײא טריגָאדער רע ,טינ ריא טבַײרש סָאװדאפ;
  םעלָאש .1910 לארוועפ 7 ןופ ווירב) ."ךַײא טימ רעטיב ןַײז טעװ ןאד ,יוא !טינ רענייק סע
 רעשידיי א ןיא ךַײלג ייז ןריטיצ רימ ןוא ,שיסור ןיא ןענַײז ןסוניפ וצ ווירב עלא סמעכיילא
 / זא ,רעדיסעק טענַײט םעכיילא םעלָאש .(שידִיי ןיא ןענַײז ווירב 4 סעצערעּפ .גנוצעזרעביא
 טינ ןלָאז סע ,"עינָאֿפ א, ,סור ןטכע ןא אּב ךיוא ןריטלוטנָאק גנוצעזרעביא יד ףראד עמ
 .-יישראפ ןיא ןַײא רע טלקיװ יורטוצמוא ןַײז .עזארפאראּפ רעשיסור רעד טימ ןסוטּפאיל ןַײז .
 -עוירב וצ םיא טקיש רע .רעצעזרעביא םעד ןקערשוצּפָא טינ יידכיב ,ןטנעמילּפמָאק ענעד
 יידכיב ,ןּבשזעכ רעייז ףא ןעגנוקרעמאב עשינָאריא טימ ,רעצעזרעביא ענַײז ערעדנא ןופ ךעל
 ןיוש .רעצעזרעביא רעסעמע רעד ,"רעצעזרעביא ןַײז, זיא סוניּפ זא ,ןכַײרטשרעטנוא ֹוצ
 ,ליפעגרָאפ א בָאה ךיא , .םעכיילא םעלָאש טבַײרש (ראוונאי 3 ,1910) ווירב עטשרע ענַײז ןיא
 ' :"רעבָא ןא רעבָא טמוק דלאב ."ױעצעזרעביא ןקיטכיר םעד ןענופעג ךיא בָאה ךַײא ןיא זא
 -ניא ענַײמ אֿב ךיז ןטלאה ןוא ןעגנוזַײװנָא ענַײמ ןגלָאפ סעמעעב טעװ ריא ןעוו ,טארפיב, !

 ןפורוצנָא גאלשרָאפ סעסוניּפ ןגעק רע טריטסעטָארּפ ווירב ןקיבלעזמעד ןיא ."סעיצקורטס

 רעסעב וא ,טניײמ ןוא '/(ג2סטפאע6 םוסהע ע עא חסחתזעת , :ןעמָאנ ןסימ דנאב ןייא
 רעגרע ,וועגא ,זיא סָאװ) *אןגמסמסאעס .עוסהע ס אהסונמאעאזע םסנאתסס1עעזעז , זיא
 118068846 , זיא -- םעכיילא םעלָאש טגָאז ,רעסעב ךָאנ ןוא ,(לטיט סעסוניּפ ןופ עליפא
 טימ עבאגסיוא יד ןּבױהנָא טגנידאבמוא טרעדָאפ רֶע .ןבילבעג עקאט זיא יװא .'הוסתח
 -דיועג טינ טָאה רעּבַײרש-רעדירב ענַײמ ןופ רענייק , םערָאװ ,ןעגנולייצרעד-רעדניק ענַײז
 ןוא ."ךיא יו ,רעדניק ןופ טלעװו רעד ,טלעוװ רעקיזָאדרעד טַײקמאזקרעמפוא ליפיוזא טעמ
 1( קעמ 6 חקסע3-,) קרעװ ןקידנטַײדאב ,מעַײנ ןַײז טימ ךנאב םעד ןעמ ףראד ןענעפעי
 ייתסדזע '16קזמו , לטיט םעד דנאב ןראפ רָאפ טגָאלש רע ."סנזאכ םעד לטָאמ, (*8666
 ןפורוצנָא זיא סעימ .* סד 6806/400ז0 682807128544, רעדָא ,ןבילבעג זיא סע סָאװ אב

 *,216דע 326פו?ס0 118 028"* טגנילק לאטנעמיטנעס ןוא ,*88ק6/2סאע תסדעז , דנאב םעד

 ךאסא .ליווגנאז טּפאכעגסיוא ןיוש רעּבָא סָאד טָאה ,,תסזע ז6110"* ןעוװעג טלָאװ טוג רָאג
 ,עבאגסיוא רעשיסור רעד וצ עמַאדקאה ןַײז םעכיילא םעלָאש טעמדיו טַײקמאזקרעמפוא
 רע טָאה ךָאנועד ;שידִיי ןיא טשרעוצ יז טסאפראפ רע .דנאב ןטשרע םאב טקורדעגּפָא
 רוטקערָאק יד סיורא רע טרעדָאפ ךָאנרעד .שיסור ןיא ןיילא רעביא יז טצעז ןוא ,עטָאראכ

 טאמיק רעבָא ייז טָאה סוניּפ) ןעגנורעדנע עשיטסיליטס עקינייא ןסוניּפ .רָאפ טגָאלש ןוא
 -נעמ עניילק יד, וצ ךיִפנַײרא ןטימ רעביא ךיז טרעזאכ עקיבלעזסָאד .(טריקארּבראפ עלא
 ,(דנאב רעטירד) "ךעלעשט

 -זעיגילער ןופ ןענימרעט ןדַײמוצסױא שירָאגעטאק א"ש טרעדָאּפ ווירב יײר א ןיא
 ָאטא ,װערַײמ ,עכנימ ,עזוזעמ ,ןליפט ,טַײצרַאי ,שידאק ,שעדיק יװ ,רעטקאראכ ןשירעגייטש
 .ןדַײמוצסיוא ייז יבא ,טסקעט ןופ ןכַײװּפָא קראטש עליפא רָאפ טגייל ןוא ,ןטָאקסעלאט ,ָאסײרַאה

 סמעכיילא םעלָאש טימ ןָאט סָאװ :עגארפ ערעוװש א ךיז טלעטש בױהנָא ןופ דלאב
 .ב .צ ןעלמיוו סָאװ ,שערדעמ ןופ ,ערָאמעג ,ךאנאט ןופ ןטאטיצ ענעדיישראפ יד ,"םיקוסּפ,
 -ַאטעמ ַײרד ךעלגעמ ןענַײז ָאד זא ,טלאה סוניּפ ?קרעװ ערעדנא ןיא ךיוא רעבָא ,ןעיוועט ןיא
 ןיא -- ןטנוא ןוא ,עיצּפירקסנארט רעשינייטאל א ןיא ,שייירבעה ןיא םיקוסּפ יד ןבעג .1 :סעד
 .שיסור ןכעלטנייוועג ןיא ןצעזרעביא ייז ךיילג .2 .שיסור ןיא טַײטאב רעייז -- גנוקרעמנָא ןא
 רעטשרע רעד ןטסיימ םוצ טלעפעג ןסוניּפ .שיוואלס-ךעלכריק ןיא ,טריזיליטס ייז ןצעזרעביא 3
 ןופ ןעמעכיילא םעלָאש ןופ וויירב דעטגערעגפוא ןא ךַײלג ךיז טמוקאּב'ס ןוא ,דָאטעמ
 טָאג ךַײא לָאז !ןָאט טינ סע טעװ ריא ,ןיינ ?טסנרע סוניּפ ןעד סע טניימ יצ, :(1910 ראוונאי 8
 -ךעלּכריק יד טגנידאבמוא טרעדָאפ םעכיילא םעלָאש ."קנאדעג אזא ןופ ןַײז ליצאמוא רעמיוש
 :ךערע ןא רעבָא ,רעטרעװ עטלא רָאג טינ ןצונ ףראד עמ ,סעמע ,עיצאזיליסס עשיוואלס
 ,2486 סזאננסגע6ס עח 23 20322א, ןוֿפ ליטס ןיא ;2/0ס, 0086066, 6086/4, ס'ימ
 טרעוװ א"ש .("אנינעראק אננא, וצ ָאטָאמ סיָאטסלָאט ןופ סעַָאמשאמ א"ש טקנעדעג סָאד)

 ףעלדנע, :רע טבַײרׂש 1910 טראמ ןט-1 םעד ;ווירב ייר א ןיא ןרעזאכוצרעביא סע דימ טינ
 רעד טימ זא ,רָאּפ ךיז טלעטש .ןענאטשראפ ךימ טָאה סָאװ ,שטנעמ א ןענופעג ךיז סָאה
 -ראפ רענייק רעבָא ,גנאל יו טסייוו טָאג םורא ךיז ךיא גָארט שיוואלס-טלא ןופ עיידיא
 !(הא 04232880 8 חעסהטעע:.. ןעיוועט אב ןעמוקאב ךיז טלָאװ טוג יװ .טינ ךימ טייטש
 / ךיוא ןוא ,טירט ןוא טירִש ףא (8261) רעביא טיירד עיוועט ,ךעלריטאנ .וװ .א ןוא 2106...
 /  ךיז ןגרָאזאב ןוא ןַײז ךעירטאמ ךיז ןזומ זיולב טעװ ריא .ןעיירדרעביא רע ףראד ךַײא אב

* 
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 םיליט ןעמוקאב טעז לאפ ןטסגרע ןיא .טפירש ,ןשיסור ןיא םירָאפס עשיגָאלָאעט רָאּפ א טימ
 טרעה .עיידיא רעד ףא ןסױטשגנָא ךיז טָאה ויִא סָאװ ,טוג זיא סע .שיוואלס-טלא ןיא
 ,טפירש ןשינײטאל ןיא םיקוסּפ עשידומלאט ןלעטש סָאװ ,יד ןענַײז ןטָאידיא !טינ םענייק
 עשיסור א ךיז אב ןטלאה רע טרעדָאפ 'םירישאה ריש, אב (! ."געוװ רע ַײא טימ טייג
 -אבמוא ןצעזרעביא רע טרעדָאפ ("ךעלעשטנעמ עניילק,) "םיבר םימ ינופפא, קעסָאּפ םעד .לביב
 ,וװ .זא .א םָאכָאקאלּפ ,םָאכָאדיס : .ב .צ ,"םָאכ, גנודנע רעד טימ עקּפאד ןוא ,שיוואלס-טלא ףא טגניד

 ןיש .ןעמעכיילא םעלַאש טגלָאפעג קראטש טינ טארפ םעד ןיא רעבָא טָאה סוניּפ
 רעֶביִא טצעז "ינופפא , ןוא !םָאכַאקאלּפ ןוא םָאּכָאדיס טימ עיועט ןעזעגסיוא סע טלָאװ
 ;סוניּפ

 06'החע אסווה 80תװ/ 20 תצטגע 1
 ם63תו8 328810טע:2 תזס1ז/ !

 (תומת. ?וסגש, 111, 174. 1910)

 .ןדָאטעמ ַײרד עלא אב ןטלאהעג ךיז גנוצעזרעביא-עיוועט ןַײז ןיא סוניּפ טָאה שיטקאפ
 סעיוװעט טריזיליטס שיוװאלס-ךעלכריק טפָא ןוא ןעמעכיילא םעלָאש ןָאטעג בילוצ טָאה רע
 (.דנא ןוא ,161 ,159 ,147 ,127 ,112 ,106 ,178 ,38 ,7 .ז .ז ,1911 ,דנאב 5 ךַײלגראפ) םיקוסּפ :

 ,116019 אעץצקססעפ, ע 86018 ק23ץא2, ע 860ץ8 .ב .צ םיא אב טגָאז עיװעט ןוא

 008678 80חקסאע"; ,1100 10 ע 8 ןגהאצת6 084232840: הז22 סתעט תקעשתסז
 סתע8 םסועתסז'; ,8 תעס2העע 08423880: 60סױװ8 0282000002362". ,האע סז8פ
 תמזתהוסוועס". ,21 60010 ע 2ץ210: (26 8608 468086א8*. ,21008,22 ?מו/ 2וסקמ
 1686מ8". ,11 018604200 סאָצ: טססאפ ס10208 6027 תססעצ ".

 ןיא םיקוסּפ עשִייירבעה יד ןזַאלרעביא ןופ דָאטעמ םאב ךיוא רעבָא ךיז טלאה רע
 ,22 .ב .צ ךַײלגראפ) ךירטש ןרעטנוא גנוצעזרעביא א טימ ,עיצּפירקסנארט רעשינייטאל א
 1148 ץנא 8 021186 0883280:, רעגײטש א :(א .א ,161 ,152 ,149 ,146 ,8/
 יד ןופ גנוצעזרעּביא ןא טפָא ךיוא רעבָא סיג רע "112/02ע7611 0סות 201406568 166/00ס|
 1688 6823827 21482 8ק28ש6208ע2/: חקע3ס86א, :.ב .צ ,שיסור םענרעדָאמ ןיא םיקוסּפ
 .'םסמאעוצ עת סםקססעאג ט70 0848 60822461 (99)

 טריניבמָאק שינאכעמ ןוא שטנווװ סמעכיילא םעלָאש ןופ ןטָארטעגּפָא ,ָאזלא ,זיא  סֹוניּפ
 ןקלטכיר-סיוכרוד סמעכיילא םעלָאש טיהעג גנערטש רע טָאה ראפרעד .ןּפיצנירּפ ַײרד עלא
 ,וָאטלזאמ ,שידאק) ןענימרעט עשירעגייטש-זעיגילער עשידִיי יד ןדַײמוצסיױא טָאבעג
 םעד טצעזעגרעביא ךעלמיטסקלָאפ ןוא טנכייצעגסיוא ךיוא טָאה רע ,(.װ .א .א ,סעוווש
 | .ןעיוועט ןופ רעציוא-רעטרעווכירּפש

 ןענַײז סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא עשיסור ייווצ יד טימ עיוועט סעסוניּפ ןעמ טכַײלגראפ
 עמינַאנא יד ןוא ,גאלראפ-"אנישטוּפ , ןיא סלאדאבמאש -- ,דנאבראפ-ןטאר ןיא ןענישרעד סנטצעל
 ןעמ טמוק ,1929 טריטאד עדייב ,עיצקאדער סעשטיװַאּפיסָא רעטנוא גנוצעזרעביא רעסעדָא
 :ןריפסיוא עכלעזא וצ

 םעלָאש אב גנערטש ןטלאה ךיז לי סָאװ ,עקיצנייא יד זיא גנוצעזרעביא סעסוניּפ
 ןעיײרפאב וצ ךיז ןבערטש רעצעזרעביא רעסעדַא רעד ןוא לאדאבמאש סייב ,טסקעט סמעכיילא
 .שירָאטאלובאפ רעמ טסקעט םעד ןטאטשוצסיוא ןוא לבאמ-רעטרעוו סמעכיילא םעלָאש ןופ
 ,ןלאפראפ ייז אב טייג ,רָאמוה-טרָאװ ןַײז ןופ ,רעבױצ סמעכיילא םעלָאש ןופ לייט רעשפיה א
 םיא ייז ןפראוו ֹוָאר'ס -- טסאלאב-םיקוסּפ םעד ןופ ךיוא רעטָאּפ ייז ןרעװ םעדכרּוד ןוא
 ןופ פיצנירּפ םָאב ךיז ייז ןטלאה םיקוספ"ענעבילּבעגרעביא יד עייגיונעּב .סיורא ןצנאגניא
 ,עיצאזיליטס עשיוואלס-ךעלכריק א ייז אב ךיוא רעּבָא טפערט ל?ָאמא ,שיסור םענרעדָאמ א
 ,קעסָאּפ א-- *םמהנאסוג הנאס ע סאסדז עזוחצסז , :גנוצעזעביא רעסעדַא רעד ןיא ,רעגייטש א
 ךיז ראפ ןגיל טאהעג ,ךעלריטאנ ,ןבָאה רעצעזרעביא עדייב ...ןסוניּפ אב עליפא טלעפ סָאװ
 גָאזנָא ןקיטכיר סיוכרוד סמעכיילא םעלָאש אב טינ ךיז ןטלאה עדייב .טסקעט סעסוניּפ
 ערעדנא ךיוא ןוא -- סע ןצונ עדייב ןוא ,אילאער עשירעגייטש-זעיליגער יד ןדַײמוצסיוא
 .ב .צ יוװא .ןייכ ןטעביז ןכע?שידִיי םעד טסקעט ןשיסור םעד ןבעגוצוצ יידכיּב -- ןענימרעט
 (זס 1668 חקססעה,, (21) :עּבאגסיוא רעסעדָא רעד ןיא לדרעפ ןייז וצ עיוועט טגָאז

 : 1 יע
 טָאה םאטסאנימ .ראוונאי 8 םענופ ווירב םעד ןעגנאנעגסיורָאפ ווירב רעקיזָאדרעד זיא טלאהניא ןטױל (6= |

 .ווירב ןטשרע םעד טריטאד שלאפ איש

* 
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  םסהאעה עב 1האעצ םואסוז2ק/אס08 , :רימ ןענעייל 50 טַײז ןוא זזזהעאזוז836 חמ פז 31:2828)|
 ׂ רשי !"טסחקסווס880 8 סדץגסטזמו 61

 טַײז ןוא ,סעלונאלאּב ,םינַאכדאש ,סעּווש טימ טלמיװ ןעגנוצעזרעּביא עדייב ןיא
 !טריטסעטָארּפ טָאה'ס ןכלעוו ןגעק ,"שידאק , םעד עליפא ןלאדאבמאש אב רימ ןענעגעגאב 1
 .ןטימעגסיוא קיצנוק ןוא לופטקאט רעייז דָארג ןענימרעט עכלעזא טָאה סוניּפ .א"ש

 -אבמוא ןעגנוצעזרעביא עשיטעװָאס יד ןיא ןעמ ףראד יצ ,טפאהלפייווצ ךיוא זיא סע
 טָאג, ןגעק טעדנעװעג שינַאריא טפָא ךָאד ןענַײז סָאװ ,םיקוספ סעיוועט ןדַײמסױא טגניד
 סָאװ ,םיקוסּפ עכלעזא ןפראוווצסיורא טריסערעטניראפ טינרָאג ןענַײז רימ ."גנוריפ ןַײז ןוא
 -עטנוב ןָא ךיז טבייה סָאװ קינשאּפערָאה םעד ןופ םזאקראס ןטרעטיבראפ םעד סיוא ןקירד
 .עװװאכ, ןופ ביוהנָא םעד .ב .צ רימ ןמענ .ליפעג ןזעיגילער םענעגא םעד ןנעק ןעוו
 סייב ,טסקעט ןשיהִיי םוצ טנעָאנ ךיז טלאה סעדָא ,סיורא לאלכיּב םיא טפראוו לאדאבמאש
 .רָארג זיא'ס ּוװ ,(גנוצעזרעביא ענעגייא ס'א"ש) ךעסונ ןשִייירבעה ןטיול טצעזרעביא סוניּפ

 .ענָאװאק עשיטסאקראס יד טפראשראפ !
 סָאד .טוג זיא יוזא ,טריפ טָאג יוזא יװ-- בוט יכ 'הל ודוה :םעכײלאםעלָאש

 5 !רעסעּב טכאמ ןוא םעכָאכ א ןַײז טיוורּפ םערָאװ ,טוג ןַײז ףראדאּב סע ,טסייה

 :סוניּפ ו (77) :סעדָא

 (628מ16 1060022, 460 סו 6880 6018 -- 6844 | (.088816 600, 460 8 6280 6018, 2080

 3200, ח 428-0ט/ 000028 116 646ח2ח, 806 80- תעחס88ע6. (6000186880, 310 ע32646846 0

 ןס1ו10. תתמז 20תנאוגע! 870 ס41218 גסקסטנעאא; | תסטעאגהזס 128: 8664 םז0ס 86688וענטעא 26-

 תם. ף עססתסת" אתצגקס ץס1קסוק אחק; 2801 | 280108, 4סתנאמס חסטעד8עטס} סעגזעא, חסד1סוויז
 ץױעדפ 2ו0260 אץצתקססעע ע 16קתסמעוס. 4 | טדס,2-טץ,סצמס אץעקמואז/ ווסחמ11811068 026288

 עסתטו1002861 20026/ו עע ת00802461 32 80א 808  וץטנעס, טסאז 7?
 86 צא עת 423, 2408 1100062101166 40-
 40408046 12842046 38240;} 510 48 םסתעוא1

...68616 82 600 

 עקינײא ןופ טירָאלַאק "ןכעלשידִיי םעד ןגעק, ַײס טפמעקעג טכער טימ טָאה א"ש
 ןרַאלראפ ןצנאגניא טינ סע ןכלעװ אב ,'ןריזינרעדָאמ,, םענעי ןגעק ַײל ,רעצעזרעביא ענַײז
 -עבמוא סיוא רע טכאל יוזא .עוויווס רעקוועלירסאק רעטרעדלישעג רעד ןופ רעטקאראכ רעד
 :עזארפ יד טָאה סָאװ ,רעצעזרעביא ןרעדנא ןא ןסוניּפ וצ ווירב א ןיא קידסענָאמכאר
 8 אק26-, :טצעזרעביא יוזא "סָאבעלַאב רעד טציו ,ךעליימ א יװ ,שיט םאב ןָא-ןביוא ץנאג;
 "טטסא ץזחץצ,; ס070880 תקסמס62216מ4מ, 8030628617 ,68ע"*-

 עטצעל יד ןופ רעסעב ץלא ךָאנ זיא "עיוועט, סעסוניּפ זא ,זיא ערוש עטשרעטנוא יד
 -ראפ ןוא ,טסקעט סמעכיילא םעלָאש ןריזיראגלּוװ סָאװ ,1929 רָאי ןופ ןעגנוצעזרעביא ייווצ

 ןגעק ,םימיײט-ַײב "עשיטסינרעדָאמ,, קיטַײצכַײלג ןוא "עכעלשידַײ, ענעי עלא דָארנ ןגָאמ
 סָאװ ,גנוצעזרעביא-לאדאבמאש יד זיא עטסגרע יד .א"ש טפמעקעג קיטכיר טָאה סע עכלעוו

 ןענעייל 116 .ז "עיוועט , ,ןלאדאבמאש אב (1 .ךעייר-לגוק םענַײּפ םעד ןטסיימוצ עקאט טנָאמראפ

 ן(ץססא 2040880/ זקץהעטאא 23 םטסק2ועהסחס 114װ602, 2 3816א, :עקאס רימ

 .'סדץמסטפ 6 46040א80א, , 8 3288/01046846 טסאחה) ס גאעקטפנא זסקאהטעא אץעסמסאז

: 3 
 -םעכיילא- םעלָאש וצ ןייג ךָאנ רעצעזרעביא ןלעװ ןרָאי עגנאל זא ,ןעמענָא ףראד עמ

 -עזרעביא רעַײרטעג-שימעדאקא ןא ןופ :גנֹולעטשנַײא-ליצ רעטסנדיישראפ רעד טימ טסקעט
 יה זיולב טסקעט סמעכיילא םעלָאש טצונ סָאװ ,עזארפאראפ רעשירעטכיד רעד זיּב גנוצ
 .סמעכיילא םעלָאש ןבעג ַײרטעג-שירָאטסיה ליו סָאװ ,גנוצעזרעביא ןא ןופ ,טערב-גנורּפש א
 רעמ סָאװ ןוא ןעמעכיילא םעלָאש ןריזינרעדָאמ ליװ סָאװ ,גנוצעזרעביא ןא זיב ,טסקעט
 טוַײװאב עיצקעלַאק-ווירּב רעודנוא .רענעײל ןשיראטעלָארּפ םעַײנ םוצ ןרעטנענרעד םיא
 -ראפ טינ רעצעזרעביא רעשיטעװָאס םוש ןייק רָאט םימַײט ךאסא בילוצ זא ,רָאלק רעבָא
 ןא טַימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זא ,טכא ןיא קידנעמענ טינ עליפא ,טסקעט סעסוניּפ ןייגַײב
 ָאד ןוא .טעברא רענעגנולעג ךָאט ןיא ןוא רעטריפעגכרוד עביל ךאסא טימ ,רעטסנרע
 ;ןטנעמָאמ עקיטכיו עכלעזא ףא ןזַײװנָא ןעמ ףראד

 " יסָאװ ,שיסור ןיא א"ש ןופ ןעגנוצעזרע:ניא ךעלדנעב ייווצ יד ןרעוו טנָאמרעד ביול טימ ןפראד ןגעקאד (}

 ; * מוה 11 ט 1 חץּבסוקפ 1926 ,ןעננולייצרעד ,דנא .א "110נאא , :עיצקאדער ס לע ב א ב רעטנוא ןענישרעד ןענַײז

 יָד .?לרָאה , ןוא "םעדיוב א/ :ןעיוועט ןופ סעסַײמ עטצעזרעביא סנכייצעגסיוא ייווצ ךיוא ןַײרא ןענַײז סרָאד 6,717

 /  +ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא עירעס עקיזָאריד סָאװ ,דָאש א .שיסור םענרעדָאמ א ןיא ןבעגעגרעביא טכער טימ ןענַײז ?םיקוסּפ,

 אי

 ו

 יא }



, 

 5 א ראד

 ("ןןסצסנאהסטעא טסץתהטטעאג ,--לדנעמ-םעכאנעמ) דנאב 6 ןופ קידנביוהנָא (1/ - 2
 ןיא .עיצקאדער סמעכיילא םעלָאש ןעגנאגעגכרוד ןקורד ןראפ ךָאנ טסקעט סעסוניּפ זיא

 -ראפ א"ש .גאלראפ ןופ שטנּוװ ןטימ א"ש סע טרױװיטָאמ 1911 ַײמ 21 םעד ןופ ווירב א .,
 .שטנוו סמעכיילא םעלַאש רעדייסעק ןעװעג סע זיא ןסעמערעַדניא ;ליּפ ערעטיב יד טסיז
 סיוכרוד א טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה דגאב ןטסקעז ןופ קידנביֹוהנָא זא ,רעבָא טַײטאב סָאד
 ו .גנוצעזרעביא רעטריזירָאטוװא

 ןיא טשימעגנַײרא וויטקא ךיז ,טגָאזעג יו ,א"ש טָאה דנאב ןט-6 ןויב ךָאנ רעּבָא 2
 עגארפ יד טלדנאהאב יונעג ,סעצייא עטסנדיישראפ יד ןבעגעג ,טעּברא-גנוצעזרעביא רעד
 ראפ ןטסקעט ערערעװוש ךיוא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדנעב ענלצנייא ןופ ןעלטיט יד ןופ
 :טלָאװעג טָאה א"ש .יתוסמסטטעא 1686ת8 , :טגיילעגרָאפ .ב .צ סוניּפ טָאה ןעיוועט

 ןחסחסיצמעא 1686המ 4 600, :סימָארּפמָאק א ןרָאװעג זיאיס ."1686/הפ ע 600 2סטסקע}
 1686 ע סע0, :סעדָא .*16826 2100, :טצעזרעביא לאדאבמאש .*תסטסקע
 .רעצעזרעביא ןַײז ןענירעד ןטימניא טרינעמאזקע םעכיילא םעלָאש זא ,טפערט סע .-תסטסקע
 ןיא ךילּפ א ,םיוּב א קאה א, שיסור ןיא ןצעזרעביא רע טעװ יװ ,.ב .צ ,םיא טגערפ רע
 טצעזרעביא טָאה סוניּפ .*טטץסעמ 260680, םמוסא 8 םסהצ , רָאפ טגַאלש ןוא ?"רעסאוו

 וו :ןסוניּפ רעטַײװ טגערפ א"ש ."אםגזמפ ךסחסטסאז, 6ץא 8 םסהצ, (:125 .ז ,הנאב ס)

 ןא ןגעו "?םעדיוּב א טזָאלעגסיױא ךיז טַאה סע, רעדָא ,"?לסינקאנק ךימ ףור , ןצעזרעביא
 :א"ש טבַײרש *308מע אסמה זסהאגטסא , :טצעזרעביא טָאה סָאװ ,רעצעזרעביא רעסעדָא

 רע סעװ יװ ,ןסוניּפ טגערפ רע .'אסזסה חצס1עזפ ם 6600 02תס/ ע3ֿ !ןז2העעי
 טסהטנענס6 '1ץס :רָאפ טגָאלש ןוא ,(םש היה לֹודג סנ) שייהגנ ליּפש-לדיירד םאב ןצעזרעביא
 (,086קזעמססמ 188, ם-- 604888; 1-- טסמצצאה; 6 -- 6128210 6016 223; 1 -- 84
 8 (8620806)--םטעזקגמ; !רָאפ רעדיװ טגָאלש סוניפ .םונעזקנ1מ2וסז 2600

 -ירסאק .ט--טעק, 66קע חסעסמעװע; (--סעהע 824 60624; 1 - 1608 קט
 א"ש .ןבילבעג עקאט זיא יוזא ןוא ,10210226862 ןצעזרעביא ןסייהעג א"ש טָאה עקוועל
 גנוצעזרעּביא רעד ןיא ןעמזילאטנעמיטנעס ןגעק ,טכער טימ ןוא ,טפמעקעג שיגרענע טָאה
 טָאה רע ,17238 טָאטשנא .ז2123א4 ראפ ןסוניפ טלדיז ןוא ,ןעגנולייצרעד-רעדניק ענַײז ןופ
 ,24ג18, 0160 ראפ ןוא "סנזאכ םעד לטָאמ, ןיא עליפא "אמאמ, ןוא "אּכאּפ, ןגעק טפמעקעג
 טסייה ,"עמייהעב , א ."אמאמ, ,טַײצ וצ טַײצ ןופ זיולב רעבָא ,רע טביולרעד "לטָאמ, ןיא זיולּב
 יזןמנאס0 , טָאטשנא .*8666װ404, 1000286882 ,--"טבעלעג יאכ, .(066 ןצעזרעביא א"ש
 רע .'6806חטעא , טרָאװ סָאד ןדַײמסיוא טסיה רע ."ן(סאתסז  ןצעזרעביא רע טסײה

 םמ 8004226167 --"טייטשראפ ריא, ןטפָא םעד טסקעט ןשיסור ןיא ןדַײמסױא טסייה .
 -אלעמ וא ,םעד וצ טייגרעד ןענימרעט עשירעגייטש-זעיגילער ןגעק גנוגײנּפָא ןַײז .וװ .זא .א
 ײּברעד ךעלבעטשכוב ךיז טלאה סוניּפ ןעו רעבָא ,ץנשזסחמ ןצעזרעּביא רע טסייה דעמ
 ןייק ,רעּבאכעמ ןייק טינ ןיב ךיא, :"רָאשזאיָאװימָאק , ןופ עמַאדקאה ןיא טצעזרעביא ןוא

 "ל 86 ססטעהעזסהס, 86 ץטע1סחפ, 86 66326הטטעא  :"ןעלטאב ןייק ,דעמאלעמ
 טפראדעג עקאט טָאה ָאד זא ,רָאלק .'דעמאלעמ א ןיילא טַײז ריִא, !ןסוניּפ ּפָא רע טלדיז

 | : .* ים האסה , ןעמוק
 ימּבתסק ןבַײרש ןוא ("6ח080 םסענמס6, :וויטָאמ) קמץט 28 ןדַײמסיױא טסייה א"ש

 לאדאבמאש  .סוניּפ עקאט טבַײרש יוזא .112ס;4צק טינ י1162סוץק ןביירש טסייה רע

 .11הסחצק :1929 ,סעדָא .(!) 1102ז6טצק ;טביײרש

 ענעגיײא ןַײז ךיא ןכַײלגראפ ןסוניּפ א"ש טסײה 'ןעיװעט, ןופ ןצעזרעביא םאב
 ןוא ,"ןמזה דה,; גנוטַײצ רעד ןיא טקורדעג 1910 ךיז טָאה סָאװ .גנוצעזרעביא עשַייירבעה
 .לאניגירָא ןשידִיי ןופ רעסעּב ,ןעמעכיילא םעלָאש טול .זיא סָאװ '

 -ערָאק םאזקרעמפוא ןוא יונעג טָאה א"ש זא ,טכא ןיא ןעמענ ןעמ ףראד רעטַײװ 3
 ןיש טָאה 1913 רַאי םוצ .סעבאגסיוא עקידרעטַײװ יד ראפ ןעגנוצעזרעביא סעסוניּפ טריג
 ,סעגאלפוא ייווצ -- רעט-4 ןוא ,2 ,2 רעד ,סעגאלפוא ַײרד ןטלאהעגסיוא דנאב רעטשרע רעד
 יד רָאנ ,עטשרע יד טינ טנורג סלא ןעמענ ףראד עמ זא ,.ה .ד .רעט:7 רעד ךיוא יוזא
 1 .טסקעט סעסוניּפ ןופ סעגאלפוא עקידרעטַײװ

 ןטעבראאּב ַײנסַאד ןופ רעדייסעק גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ראפ טגעלפ ַא"ש 4
 -סוניּפ םעד ןיא ןענעגעגאּב רימ סָאװ ,גנוריטנאיראוו יד זא ,.ה .ד ,ןטסקעט ענעדיישראפ
 ,ןיילא ןעמעכיילא םעלָאש ןופ ווָאריס טמאטש ,טסקעט
 יד טמאטש ןלאפ עקינייא ןיא .ןעמאנסיוא ןאראפ .לָאמעלא טינ רעבָא - ווָאריס 5 2
 קינײװ ןעמוקאב ךיז טָאה עס וא ,ןפערט ,ךעלמענ ,טגעלפ סע .ןסוניּפ ןופ גנוריטנאידאיו

+ 
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  ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכאז טימ ןריטקעלּפמָאקוצ טגעלפ א"ש ןוא ,דנאב א ראפ לאירעטאמ
 . ןופ םיװָאסק, יד ןיא ןענַײז .ּב .צ יוזא .דנאב ןופ לטיט םעניימעגלא םוצ טסאּפעג קיניײװ
 . ןעװ, רעדָא ,("סאנראפ,) "לירדינ לָאק, ןַײרא עבאגסיוא רעשיסור רעד ןיא "רָאשזאיָאװימָאק א
 ףא ,סוניּפ טגעלפ ןלאפ עכלעזַא ןיא ."ךעלעשטנעמ עניײלק יד, ןיא -- "דלישטָאר ןיב ךיא
 יד ןלָאז סָאװ ,ןריפנַײרא ןבעגוצ ,עיצקאדער ןַײז רעטנוא ןוא שטנוװ סמעכיילא םעלָאש
 / וצ ןריפנַײרא ןענאטשטנא ןענַײז יוזא .דנַאב ןופ ןאלּפ םעניימעגלא ןיא ןסאפנַײרא ךאז
 "ףערסינ רעד, ,"עיזאנמיג , וצ ןריפניירא ךיוא רעּבָא ,"סאנראּפ, ,"דלישטַאר ןינ ךיא ןעוו;
 .טכַײל זיא ליטס ןטיול ךיוא רעבָא ,ןוירב עיצקעלָאק רעזדנוא טריטנעמוקָאד סָאד .וװ .זא .א
 .טסקעט-םעכיילא םעלָאש א טימ ןָאט וצ טינ ָאד ןבָאה רימ זא ,ןענעקרעד וצ

', 
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 םעלָאש ויא ,לַאקמעדױק .ערעװש א רעיײז ןעוועג עגאל סעסוניּפ זיא ןיימעגלא ןיא
 סע טָאה םעכילא םעלָאש .רעצעזרעביא ןדעי ראפ עבאגפוא עבראה א טסקעט סמעכיילא
 קידנעייגסיורא ,ןכאז עקיניא טריקארבהאפ רע זא ,טפערט'ס ןוא ,ןענאטשראפ טוג ןיילא
 רענעייל רעשידִיי-טינ רעד זא ,ןצעזרעּביא טינ לאלכיב ךיז ןזָאל ייז זא ,טקנוּפדנאטש ןופ
 זיא ,סנטייוצ .("ןסענַאמ-ךעלאש ייווצ, .ב .צ) ןבָאה טינ עָאנאה םוש ןייק ייז ןופ טעװ
 ילס ןוא ,טגָאיעג טָאה גאלראפ רעד --ןעגנוצעזרעביא יד ןכאמ וצ קילַײא ןעמוקעגסיוא
 עייגיונ טארפיב זיא סָאד .סעכיוק עלא טימ טעבראעג ןבָאה םעכיילא םעלָאש ַײס .,סֹוניּפ
 טָאה עמ .רָאי ןייא ןופ ךעשעמ ןיא רעדנעב 4 ןענישרעד שיטקאפ ןענַײז סע ןעוו ,0
 ןופ ןוא .סעגאלפוא עַײנ ראפ טסקעט ןטקורדענּפָא ןיוש םעד ןרידיוער טפראדעג ךיוא
 לח ךיוא ןוא ,ןזָאירוק ייר א ןעמוקאב ךיז ןבָאה סע .סיורא טינ סטוג ןייק טמוק שינעלַײא
 / טפָא ךיז טגעלפ ,סנטירד .3-2 רעדנעב יד ןיא טארפיב ,ןטילעג קראטש טָאה רוטקערָאק
 ןעמוקאב טפָא ךיז טגעלפ. סע .רעדנעב יד ןופ לעטשנעמאזוצ רעטריטקעיָארּפ רעד ןטַײב
 ןיא טגעלפ םעכיילא םעלָאש ןוא ,טרעדַאפעג טָאה טאמרָאפ רעד יװ ,לאירעטאמ רעקינייװ
 - ,א"ש טאהעג טָאה עוװעט א ךָאנ .דנאב ןופ סולש ןראפ טראה ,ןכאז עַײנ ןקישוצ שינעלַײא
 ןַײז וצ טכודעג םיא ךיז טָאה ךאז ענעבירשעגנָא טצעל יד :רעבַײרש ךאסא ןופ עוועט יד
 רעדיוו טגעלפ סָאװ -- שיסור ןיא ךיוא ןעז יז ןלעװ ףעקייט טגעלפ רע ןוא ;עטסעב יד ךיוא
 ךיוא ןקישוצ םעכיילא םעלָאש טגעלפ ןענירעד ןטימניא .גנוצעזרעביא עקילַײא ןא ןרעדָאפ
 / טארפיב ,סוניּפ ןיא ,סנטרעפ .ןקורד םוצ ךאז רעקיטראפ א ןיוש ןופ טנאלראוו םעַײנ א
 .טפָא זיא רע .רעצעזרעביא רענעראפרעד קיניװ א ןעוװעג ךָאנ ,רעדנעב עטשרע יד אב
  סאש 6סהעז , :ןבירשעג ..ב .צ ,יוזא ,שיסור ןַײז ןיא "ןעמזישידִי, טימ ןלאפעגכרוד
 107088', ,06 86 סטעאגה 0 תעסממ 0023" (/-249, ,4 סחץענ269 0 608מ-
 .ץ 8סז0 0208, :טָאטשנַא ,שנעאע 02232א8ע"* ({ 15/)) ,חתהנסץטס846" ({, 193)
 1 ָּ יו .א .א *6סתהעדז, ,86 680תעה 12237

 איאקס--מ .ס רעגייטשא ,ןטנעזנעצער ענעדיישראפ טכאמעג םאזקרעמּפוא ןבָאה ףורעד
 -רעט עשיייירבעה יד ןיא ךיוא ןוַײרג ןּכאמ טגעלפ סוניּפ ,(1 3-1 ,1910 ,"רימ .רוועי, ןיא
  טארפיב ."םִיַאלגָאר , טָאטשנָא "םילַאגער , 195 .ז ,3 רנאב ןיא ןבירשעג .ֹּב .צ יוזא ,ןענימ
 ."קעטאשטעפ א שטָאכ,-- ,"קעטאשטעפ , ןטימ עסַײמ יד ןעמעכיילא םעלָאש טכארבעגפוא טָאה
 ,סעסוניפ ,"סנואכ םעד לטָאמ) "כא, 826 תסטתזאע 2001278 , :סוניפ רעביא טצעז
 ןטיבראפ סוניּפ טָאה ,עלָאכסאה א ,בײהנָא ןא -- "קעטאשטעּפ, .(12 ,דנאב { ,גנוצעזרעביא
 | , !לּפמעטש א טימ

 ןלעפעג רעמ טעװ גנוצעזרעביא , סעסוניּפ זא ,ןעזעגסורָאפ טָאה םעכיילא םעלָאש
 טינ סע זיא ךָאד ןוא , :סעִיזנעטערּפ ןבָאה דימָאט ןלעװ ןדִיי יד .ןדִיי יד יװ ,םיוג יד ןרעוו
 דַארג ןבָאה ןטנעזנעצער עׂשידִיי-טינ יד .ןעשעג עקאט זיא יוזא ןוא ."שידִיי ןיא סָאװ סָאד
 -רעביא יד וא ,ןענופעג טָאה שטיװָאקרימ יורפ עסיוועג א .גנוצעזרעביא סעסוניּפ טביולעג

 . יתסססּמטס, 062ץא8ט4ס0 202882 62, 'זיא !עמויזער ריא .ךילרע-ווָאנבוד עיפָאס םאטסאנימ (ו
 + 6סטזפ 082 תסקס8020842.. 8 00:88168ע10, תסקסטסתע 8 06װ4סא 60/10/ 0 נא080/1/ 46 ץ20826180-
 לט ."טתסז פ1עא 12660821װו
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 * דן ריז 6 כ עג , דנאב ןטשרע םעד קידנעמוקאב ,יקרָאג םיטקאמ ןוא .טנכייצעגסיוא זיא גנוצעז -

 ;ווירב ןקידנגלָאפ םעד ןעמעכיילא םעלָאש וצ ןבירשעגנָא טָאה

 (,8קזו 21/1/--1910 {.

 ע10826480 ץ820886א04 006021!
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 וצ ןגיוצאב ךיז קיטכיזרָאפ ץגאג ,רעטכינ ץנאג םעכיילא םעלָאש טָאה ןיימעגלא ןיא
 ,"רעצעזרעביא רעקיטכיר, ןַײז זיא רע זא ,ןסוניּפ וצ טבַײרש רע ןעװ .ּרעצעזרעביא ןַײז
 ןוא ןשיגרענע ןטימ ןסַײרוצנײא טינ ןלַיװ רעד"ןאראפ לסיבא טנעמילּפמָאק םעד ןיא זיא
 ,שינעדנעטשראפ יד ,טַײקיטכירפוא ךיוא רעּבָא לסיבא ,רעצעזרעביא םענעבעגעגרעביא
 .רעצעזרעביא ענַײז ערעדנא ענעדיישראפ ןוּפ רעכעה ּפעק ןעצ טימ ךָאד טייטש סוניּפ זא
 וצ ווירב רעטגערעגפוא ןא סמעכיילא םעלָאש ,.ב .צ ,ךיז טניפעג עִיצקעלָאק רעזדנוא ןיא
 לאנרושז ןיא טָאה סָאװ ,איאקסנָאלרָא רעסיועג א ,עקרעצעזרעּביא רענעטעבעג טינ א
 ןיא םעכיײלא םעלָאש לטעלב אזא ןּבעגעג .ב .צ ,1910 רָאי ןראפ 26 .מונ *116400א2

 ןהאעא ץ 8000 סו טעאסתס 8ס סעוהס, 1888 ץ} עסטה 62200220646 , :שיסור

 : ! .."ססזץ הע 0280/4 1
 םעכיילא םעלָאש זיא ,גנוצעזרעביא סעסוניפ ןופ דנאב ןטשרע םעד קידנעמוקאּב

 ןעגנאזעג-בױל טימ לופ ,ןסוניּפ ווירב א ףעקיט טּבַײרש רע .סעלַײּפסיה ןיא ןיירא
 טראנעגּפָא טינ ךימ טַאה לָאמנײק .ןעמיר ןיילא ךיז זיולּב ןעק ךיא, (1910 ,טראמ 10)

 ריא זא ,ץראה ןַײמ טליפיס זא ,ןּבירשעג וויהב ןקידרעִירפ א ןיא בָאה ךיא .ליפעג ןַײמ -
 זיא גנוצעזרעביא רעַײא .סעָאט ןייק טאהעג טינ בָאה ךיא .רעצעזרעביא ןַײמ טַײז
 שידִיי ןופ ןצעזרעביא רעסעב סָאװ ,ראפרעד טנכייצעגסױא .טנכײצעגס ױא
 געט רָאּפ א .(ו"..ךעלרעדירב ךַײא שוק ןוא םּורא ךַײא םענ ךיא .טינ ןעמ ןעק
 רעד ןופ ןרעלעפ יײר א ףראש טריקיטירק ,רעטכינ ץנאג רעּבָא ןיוש רע טבַײרש רעטעּפש
 .רוטקערַאק יד טקישעג .טינ רעִירפ םיא סוניפ טָאה ַײמעל ,ךיז טגַאלק ,גנוצעזרעביא
 -רעביא רעגרע זיא רע זא ,ןטלאהעג םעכיילא םעלָאש טָאה דנאב ןטַײװצ םעד עייגיונעב
 עקידרעטַײװ יד ןוא ןטירד ןופ ןעוועג ןגעקאד רע זיא ןדירפוצ רעייז ,ןטייווצ ןופ טצעזעג
 .רעדנעב

 ןַײז ןיא קידנעטשבלעז גונעג ןעװעג זיא סוניּפ זא ,ןענעכייצראפ רעבָא ףראד עמ
 רעדָא גָאלשרָאפ א טמעכיילא םעלָאש ןעמענַא רע טגעלפ לָאמא .טעברא רעשירעצעזרעביא
 ןוא ,גנוניימ רענעגיא רעד אב ןטלאהעג ךיז קידסענָאשקא רעבָא לָאמא ,גנורעסעּבסיוא
 ןוַײװנָא (קיטכיר ווָאר'ס ןוא) טפָא ךיוא טגעלפ רע .ןעמעכיילא םעלָאש ןבעגעגכַאנ טינ

 -רָאפ עליפא לָאמא ןוא ,קרעװ ענַײז ןיא ןלעטש עסאלב ,עכאווש ףא ןעמעכיילא םעלָאש
 ןעמונעגפוא םעכיילא םעלָאש טָאה קיטירק עקיזָאדיד .ןלעװַאנ עקיניײא ןריקארבראפ ןגייל
 םעלָאש ןגָאלשעגרָאפ .ב .צ טָאה סוניּפ .ןסוניּפ טימ ןעוװעג םיקסאמ ווָאר'ס ןוא ,ןרעג ץנאג-
 ,"ךעלעשטנעמ עניילק יד , וצ ריפנַיײרא םעד ןיא ןטָאדקענא לָאצ יד ןרענעלקראפ ןעמעכיללא
 ןרָאװעג ןלעפעג טינ ךיוא זיא םיא ,"רעמיובגאל, ןצריק ,"רעדַײנש ןטפעשיקראפ ,, םעד ןצריק
 םעכײלא םעלָאש ןוא -"ךעלעשטנעמ עניילק ןופ עלָאהעב רעסיורג, רעד ןופ ףָאס רעד
 וצ ךיוא ןכירטש עקיניא עַיצקעלָאק רעד ןיא רימי ןעמוקאב םוראיוזא .טנלָאפעג טָאה

 .וויסרוק סמעכיילא םעלָאש (}
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 ןיא טשיוטנא קראטש ,.ב .צ ,זיא םעכיילא םעלָאש :"קיטירקטסבלעז , סמעכיילא םעלָאש
 ,ןכאמרעביא םאב טרעטאמעג ךיז טָאה רע זא ,טבַײרש רע ןוא ."רָאפסיורא ןטשרע, ןַײז
 "סנזאכ םעד לטָאמ, ךָאנ טארפיב ,ךאז עכאווש א רעייז , ןעמוקאב ךָאד ךיז טָאה'ס ןוא
 ןקראטׂש א, טרעדָאפ "ןָאדנָאל , זא ,טלאה םעכיילא םעלָאש .(1910 טראמ ןט-25 ןופ ווירב) :

 "לבאמ, ןגעו .(1911 רעּבאיטנעס ןט-28 ןופ ווירב) "טלאהניִא ןיא ךיילב וצ ,טנָאמער
 רעסיורג א רעיײז, :1912 לארוועפ ןט-25 ןופ עטאד רעד טימ םעכיילא םעלָאש טבַײרש
 ןגעקאד ."ןָאט ךיוא לעװ'כ סָאוװ ,ןריטנָאמער לאלכיב ןוא ןצריק םיא ףראד עמ .ןאמָאר
 - לופ זיא רע ןוא ,"ןרעטש עדנעשזדנָאלב, יד ןבירשעג 1910 רָאי ןיא םעכיילא םעלָאש טָאה
 םעד ןַײרא םיא ןיא גייל'כ .קרעװ לאסָאלָאק א, :קרעװ םעַײנ ןַײז ןופ גנורעטסַײגאב טימ
 סע סָאװ סעמעעב בָאה ךיא זא ,ןזַײװרעד ןיילא ךיז ךיא ליו קרעװ םעֶד טימ .טפאז ןצנאג
 . .4910 רעבאיטקָא 4) ."ןעז ןרימ ?ןבעגנַײא סע ךיז טעװ יצ .ןָאטעגפוא זיא

 -םעלָאש אב זיא ןאמָאר םוש ןייק יװ טקנוּפ ,ןבעגעגנַײא טינ ,רעדייל ,ךיז טָאה סע
 םעכיילא םעלָאש, עמעט רעד וצ טינ ןיֹוש טרעהעג סָאד רעבָא .ןטָארעג טינ ןעמעכיילא
 ."רעצעזרעביא ןַײז ןוא
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 רעד טניז דנאבראפנטעווָאס ןיא ןעגנוצעזרעביא-םעכיילא-םעלָאש
 .עיצוילָאװער-רעבאיטקָא

 -זייבפעלא םעד ןופ ךאמס ןפא ןרָאװעג .טלעטשעגפיוננעצ זיא עמישער עקיזָאדיד
 ףראד עמ .קעטָאילביב-עכולעמ רעשיסורסַײװ רעד אב ליײטפָא ןשידִיי םעד ןיא גָאלאטאק
 טָאה .ב .מ .װ יד לַײװ ראפרעד ,עלופ ןייק ןצנאגניא טינ זיא עמישער יד זא ,ןענעכער
 ןיא סיורא טייג סָאװ ,עבאגסיוא רעדעי ןופ ראילּפמעזקע-טכילפ א ןעמוקאב ןּבױהעגנָא
 זא ,ןעניז ןיא ןבָאה וצ ײדעק יא ַײברעד) 1922 בײהנָא ןיא טשרע ,דנאבראפ-ןטעוװַאס
 ןעמוקאב עלופ ןוא עכעלטקניּפ סָאד טלעטשעגנַײא קיטליגדנע ךיז טָאה 1922 ףָאס םוצ טשרע
 .(.ב .מ .װ רעד ןיא סעּבאגסיוא ךאסא רעבָא ןלעפ 1922 רָאי ןופ .סעּבאגסיוא עלא ןופ
 זיא סע עכלעװ סיורא ןענַײז 1922--1917 ןרָאי יד ןיא זא ,ןַײז טלָאמעג רעבירעד ןעק סע
 .ָאטינ .ּב .מ .וו רעד ןיא ןענַײז סָאװ ,שינַײרקוא רעדָא שיסור ןיא קרעװ סמעכיילא םעלָאש
 .קיצניוו רעייז זיא ,ןעװעג עי ןענַײז עכלעזא ביוא זא ,ןגָאז טַײקרעכיז טימ רעבָא ןעק עמ
 ןרָאי יד ןיא עליפא זיא ,עלעבאט רעטגײלעגַײב ןוא עמישער רעד ןופ ןעז וצ זיא סע יו
 טינ ןוא שיסור ןיא טינ סמעכיילא םעלָאש ףוב רעדנוזאב ןייא ןייק סיורא טינ 1924--3
 | .שינַײרקוא ןיא

 -םעכיילא-םעלָאש לָאצ יד ןסקאוועג זיא סע יװ ,םעד ןופ עלעבאט עניילק א זיא טָא
 | .שינַײרקוא ןיא ןוא שיסור ןיא סעבאגסיוא

 .-= יש =
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 יד אַּב ןעמעכיילא םעלָאש וצ סערעטניא רעד א ,ןעז וצ זיא עלעבאט רעד ןופ
 וצ סערעטניא םעד ןופ טאטלוזער ןיא ;ךיז טייטשראפ) ןגאלראפ עשינַײרקוא ןוא עשיסור
 ,םעדכָאנ רעקירעד ןסקאוועגסיוא זיא ,(רענעייל ןשינַײרקוא ןוא ןשיסור םעד ךאצימ א"ש
 -ּרָאי רעט-10 סמעכיילא םעלָאש ןרָאװָעג טריפעגכרוד טיירב 1926 ןיא זיא דנאבראפ-ןטאר ןיא יו
 ןיא ןיוש רימ ןבָאה ,סעבאגסיוא עשיסור ריפ וצ 1927 ןוא 1926 ןיא ןבָאה רימ ביוא .טַײצ
 ןלאפעג סעבאגסיוא עשיסור לָאצ יד זיא 1920 ןיא זא ,ןקרעמאב וצ זיא ַײּברעד ,10--19
 רעקירעד טָאה שיסור ןיא א"ש ןבעגעגסיורא סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד סָאד .ייווצ זיב
 ףירגנָא ןשיטסילאיצָאס ןופ דָאירעּפ ןיא זיא סָאװ ,("אנישטוּפ,) גאלראפ רעטאווירּפ א
 ןבעגסלורא טימ סָאװ ,ןרעיודאב וצ רָאנ זיא'ס .סעיציזַאּפ ענַײז ןופ ןרָאװעג טּפוטשעגסורא
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 לָאצ יד זיא רעבירעד ,ןגאלראפ עשיכולעמ ןעמונראפ קינייװ ךיז ןבָאה שיסור ףא איש
 ,1930 ןיא ןלאפעג קירעדינ יוזא סעבאגסיוא א"ש

 -סירעטקאראכ ךיוא זיא "אנישטוּפ , גאלראפ ןשירעכאמטפעשעג ,ןטאווירּפ םעד ראפ

 ןגָאי סָאד ןוא סעבאגסיוא ענַײז לייט ןטסערג םענופ טעטילאווק עקירעדינ רעיײז יד שיט

 םעד ראפ) עסיורג טיִנ ַײברעד ,רעכיב "עקידנעייג-טוג , ,"עבָארג , רעקירעד ןבעגוצסיורא ךיז
 .ןשזאריט (קראמרעכיּב ןשיסור

 .ךיז ןעמענראפ ָאד ;שינַײרקוא ןיא אש ןופ סעבאגסיוא יד טימ רעבָא ןיא יוזא טינ
 סיורא רעבירעד ןביג ןוא ,ןגאלראפ עכע/טפאשלעזעג ןוא עשיכולעמ טימרעד רעקירעד
 קעטָאילביב עקיליב ,, ,לשָאמעל יװ) סעירעס עניימעגלא ןיא עטרעדילגעגנַײא ,סעבאגסיוא
 -עטיל עכעלטלעוולא קעטָאילביב , ,"רעבַײרש עשידִיי קעטָאילביב , ,"רוטארעטיל רענייש ןופ
 טינ .רענעייל-ןסאמ ןראפ טנכערעגסױא ,(.גדא גנוטַײצ א וצ גָאלוצ רעטסיזמוא ,"רוטאר
 -ּפמעזקע טצזיוט 30 וצ עליפא ןוא 20 וצ :ןשזאריט עסיורג ןיא רעבָא ,רעדנעב "עגָארג , ןייק
 ,1930 ןיא זיא שינַײרקוא ןיא סָאװ ,סָאד שיטסירעטקאראכ ךיוא זיא ראפרעד ןוא .ןראיל
 קיטלאוועג זיא ןגאלראפ עכעלטפאשלעזעג ןוא עשיכולעמ יד ןופ עיצקודָארּפ-קורד יד ןעו
 ןלאפעג יז זיא שיסור ןיא ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ,18--סעבאגסיוא-א"ש לָאצ יד ,ןסקאוועגסיוא
 ןעמוקאב טינ ךָאנ .ב .מ ,װ יד טָאה ,ןבירשעג ןרעװ סערוש עקיזָאדיד סייב) ייווצ זיב
 ,דליב סָאד זא ,ןגָאז טַײקרעכיז טימ ןעק עמ רעבָא ,1930 ןופ סעבאגסיוא לָאצ עצנאג יד
 ןַײז טסוװאב ןיוש טעווס ןעװ ,טלמעד ךיוא ןרעדנע סָאװ קיניײװ ךיז טעו ,ןיימעגלא ןיא
 .(19230 ןופ סעבאגסיוא לָאצ עלופ יד

 לטָאמ , (1930 ןיא) סמעכיילא םעלָאש ךוב ןייא סיורא לקאכאס זיא שיסורסַײװ ןיא
 ןט-10 א"ש סייב ,רעירפ טָאח ךוב סָאד .גנוצעזרעביא סעלודאיב .ז ןיא "סנזאכ םעד יסייּפ
 ,י"סוראלעב איאקצעיוואס, גנוטַײצ רעקסנימ רעד ןיא טקורדעג ךיז ,טַײצ-רָאי
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 2{ 111466221גװ. ןוס2ת ןיסג 2. {החאאגחה 2100482 ,ן!ץצאטה'- 1930 217 סנק- 4500 383-

 1 קעס. 39 אסח. (06200א88: 1 אעזסק .

 1110026 4:608626.--תיצווואע. 1160. 21 11146622228. 1102  קסה- 11 { םאאו82. 2100888-
 ,!ןץװעמה". 1930. 224 סזע. 4500 כא 1 קצס. 35 אסח. 66000682: 2. אטזסק-

 11104004 4266א626.-- 2806040406 06420186. 116068. 6 6826008 14 111860242ױ8 01
 יט 2. ןתעאאוהג. 2100888. ,!!ץטווטה". 1929. 272 סזק. 5650 983 1 םעצ6. 50 אסח. 6001:

 + 3. אעזסק-
 111020עװ 4160 .---3880 2081 זוסקד011. (2400823). -16414 .0 .68060408 0 .110268 

 1100888 ע ,ןס8אטטיקהת  ,בסאהא ע 486קװא8". 1926. 29 ס1ק. 10:000 383. 10 אסח. (3-48 (081//קעז -

 עז זסאסקג). (0620נ882: 14080181111װ 11110668. 2
 11104026 496846.--- ֿב8תעסאע אסאואעוטסענאסק2. ((60קאוא ןק20042308).+ !?םעוו 11
 קג3קסנע 20 סתססקס8 28/סקסא תסקס80ג ס 682. 11 10. ןהמץסג- אגקטא08. ,,1600806*. 1928.

 222 סזפ. 10:000 383. 1 ק. 20 א 062: 1 42ח228- :
 11104026 ,4160462/.--בתסאהוסינסגוה 24608868-21626/ (11086018 8 חווספאגצ. 1
 חסקספ0ג תסע קסת- 1 14 (0ט4008442 046004(  ,אצהפזץקג עת ?קָצת"-- 1929. 160 6102:
 3000 383 1 םעס. 10 א (8-אג ס8ק. חעס216260. 11300ג88ט6 ססצאטסמעאפ. (.סקעאא 1 1. 11)

 (062.: 0. 10הטת2
 11/020 26 ,4160626.-- 1130048216 ססטאטסועת. 1102 קסת. 11 8266ת8. 1. 1 (0200823)-
 ןוסקס8. 0 68060008. (-. 6812. 2400482--/68װטיקגה ,ב3סאחא ח 640260462". 1926. 108 6102

 7.000 383. 70 אסח. (06200882: 11. 2:81512-
 11102024 4016846.װ.-- 1130/2ט84016 ססטעטסמהה 1104 םסת- 11 826684 1. 1. 116068-
 0 682000א 0. 1648. 2100882--/168װגזקת. ,ב3סאגה וו 426מעאג". 1927. 174 ס1ק. 0.000 383.

 70 אסח. 66ת00848: 11. 4818. '
' 



: 

 עט | : 0

 : 11102026 491606626.- -11003243 (0000860 ?סאגאי 0::2461020308804 חסקסמ/ 6 68060108.
 : + סתסאשואפ. ן1ס;ג קסה 2.{'געאואמה. 2100488 1, !ץצעמג". 1929. 317 ס1ק. 9.050 383 .1 ק. 70 א

 (0600ע6868: 3. 11160208-
 11102004 106/4626.--א20קעהס8848. (11086019) 116068. 0 680261108. 20 (גהסטעאג- 1
 א ןהעוא18- 10100688 ,ן1ץטמה , 1929. 217 סזק. 8.650 983. 1 קצס. 30 אסח. (06002682 ;

 יי טיישט ,
 11/000:6 200604462---אטס888ג4 ושץנאה8 ?סוגט+ 110קס086 21. } הטאאגתת. 1000884.

 ,|!ץצומג": 1928 309 סזע. 9.890 383. 2 קץס. (06000888: 6. 214781.
 1110106 4606. --16/082828 ומץְזאגי 2028. 116068. /| 120080282. 2100888 ,11צ-

 טזוטג". 1929. 305 סעק. 4.900 383. 2 טצ6. (06200882: 2. 4062ץ08-
 11104026 ,416084026.-- תהןגהסטעחא ה4סדח. (110860185. 116068. 8. 1/8קו0282) 11062ש0-
 עו העסטאסמ2. 1100888--/66װטזקגת- 10סץה 2340. 1920. 296 סוָק 8:000 983 1 קָצס-

.41 :0602888) 
 1110 10. 4:60462, .---ת1גוזטינעזא 2101. ןהסקסמ. ם. ןגקנעג42. !1קסתעוסת - 11. 113008082-
 1132. 9-6. 2100888-,1סעזװחק22. {ססץה. ע32-80. 1927. 257 סדט. 7.000 383. 85 אסח.,12048 19 80חװ-

 112ח82: 21.
 1110240/6 ,0684624 -=ןס1סח. ,1186ץח". תסשהא. 208100030826. 26068 6 68260408.
 50 (תסמואה ת028אא הטחתקסה (;060מ8. 1100482 ,!!ץט8424 "5 192/. 292 סנק/ 9.050 363.

 1 קצץ6 75 אסח. (06/00642: 21. 2168408-
 0:09//1 ,4:4604:606.--1101סח. 2סאגט /481001308111217  2סמסמ. 6 6806008. 21. (21084-

 2 עת 2100882 ,!!ץטעמה". 1928. 298 סזק 3.150 383. 1 קצס. 75 אס.
 0,06//1 4006. ם8ססא83ע1 ס 2סעחצ- (ס102צאװ תקסועהסזס. (200קא ק200883084
 .םסקסמסע 0 6806008  תסהגאמעא 16 םגקצעמת- 6226004 106. עב עאק. 1929: 72 ס1ק.

 9.000 383., 42 אסח .
 : 111020:4 ,4468206ע0.--2200823מ (0תח. 1!}אצעא. 116068. 2. םסוגגקיטץא. 1100488-,16141111-
 ?ק8ת 10סץה 1134:80 1928. 40 ס1ק. 20.000 943. 7 אסח. (ם-נאג 828000808. 1102 06 264

 ה 6. 40/888 11 1 !אץסעאסמג ע ה. {0 ןרוואס214082).
 1110:102 4:16024626.--(0 תקאוםקאו. ?סאגוו--281060/ק26שעה ס תסקדק. 11100א-,226/וא68-
 116068. תסי:סקת 28 ת.אסקשאגט. 1סה קסת 22 0{ העאאותמגג 2100482 ,!!ןץטחמג". 1928

 279 סע 3.650 63 1 עס. 50 אסח. (06202688: 8. 1116ח08
 : 1110:10:6 .416846:6.---(384803מ 0638. 113602:56 ק8004230 1168. 0 6806008 10. 4

 ןןאטץס8. ןוסמ קסת. ע |ס} םסזץעה. 0121860 /8תקסה (000024. 2100482. ,(62080666006 -11006 
 4 תסאמו" /|. 2 (?זסהתתק. 1925 ען 168 סזק. 8.000 383 1 קעס

 110,102 -.460:6026,  -(06803ט סס3ו4. ע136ק8טו6 ק200823װ. 116/ס8. 0 680600א 10. 14
 26 הסג קסמ. ע םסזץח. 0121860 תװעקסה (:060ת8. 2400488 ,,6:0826װ64886 11200חסאמו"

 ה. 2. םזסעההק, 1925 110 168 סזק. 3000 383. 1 קע6-
 1/1010ע6 1068:026.---(ם1ּפאחּכצוס. ?סאגט. 208100/30881148/1 א 0 68067108. 1. (2801104-
 ר ן'העאט2:2. 2/0ט882. ,זוץטאמג". 1928. 336 סעק. 9.090 383. 1 קָץס 80 אסח. (060004681

 2. אעעסק- :
 1110240/6 2526424026.-- 1686 ע סז0 2סטסקע. (11086018) 1108004 תסקס8סת תסת קס;.
 13 21 ססעװסמעצג. ((026002): ,(צהטנץק8 ת ?קץת". 1929 160 ס. 3479 383. 1 קעץס- 10 א04-

.1084 .0 :06200888) 
 111020ע6 22664024.-- 16806 תס2סשאמ/ 2028. 116068. 0 6806/סא. 21 -11126622228 

 יש 1 תוואאו2112. יא ,ןוץטאמת". 1929. 221 ס?ק. 5.090 383. 1 קעס. 30 אסח: (00200664:
 עק.

 1110 עט ---1120018116 88103082.)80082381(.116660006::מט1/ חסקסמ. 0 6820/008.
 -2 סגסטעוג. !!וסת קס4 2. { תחאאגחג. 2000882 ,ןןץטעמג". 1929. 272 סזק. 5.090383. 1 ק.004

 (062008842: 4. אס.
16414 0 6806008 0 .116068 .(0200423) .106018 111601846041---.40664626, 1//020:6 
 2000488--/168װעזקהת  ,ב3סא2/ ח 4202". 1926. 29 ס1ע. 10:000 583. (2602842: 1401161811-

9116 127/00668. / 4 

 .סעבאגסיוא עשינַײקוא

 111040.װ 22604246ע6.- התסתמ. 13 םעאתוס ,6'168 -אסהסטהק". 116קס8288 3ב6טק. 8.12/
 (א2קאמ.) ,ןאאעזססחוגאג" 1930 82 6. 20000 תקק 7 א 06את2 24 םמהווא.

 111020/6 4216826606 -- םסחעאג ץתהצה- (סחסמועההמה) !1סקהאתהמ 3 ס8ק. 2. 12
 (,8קא18). ,ןאוועזסטחוחאג" 1980. 32 ס. 20.000 חק. 7 8

 1/1020:6 46824626.--8002016, אה םנאס 8 2אסקוועו. (()חסמוהגמטה) 11ס60סאה. 3 68ק. אסמוו
 /ע ץגהשמא (28קא18). ,1ס1ו1תססזו הא 8 1930. 48 ס. 20:000 חק. 10 א

 / 401010 4260460.-- 8ע0088| 1800װ  אתסקװתאץמ28 2{ 40. ןןסעסאתגט  ט. ?ג/ עא.
 א 8קאומ. 26קנא. 802-80 8021. 1930. 230 ס. 7.000 חק. 89 א

 11102026 426846/- םעזמגשטע אמעדסא ((000812286ה).1160/88228 3 ס8ק. 8. ?2/ עא
 - (אגקאופ). ,18/נע?ססחו;אג" 1930. 48 6. 20.000 חק 10 א

 = - 10/0010// 42684626---ןואווםבוח. ((0חסטוגגווה). (א2קא/8). ,/0210840 טסס1דווא".. (1930)-
 0 32. 6. 29:000 חק. 9 א. (246100684 0-44 אק204000 תעוסטאס110788 אֵל 303)-



 ןיא , 3 }7

 11102102 4268462װ.-- 288 המועססאוזע (18 ןאומו 0008128װװ8). (246/8). ,צאקהלוסטא} ?
 קססוזעא". (1928) 76 6. 7.160 חק. 15 א (4600682 0-824 אקגסאסחס םחסטאסאס182 גאל 131---133) | 

 11100: ,4,1606ע.---18ח.411!אוסזוט. (2 סחסמומהווגג). (א2קא18). , אקםזנסטאו1// ןקס611118* 5
 (1928) 80 0. 3 םסקזק. 281002 7.100 חק.' 15 א. (20610682' 0-48 א08200000 .חסמעפמ)8

 אָט 137--139).' : : 2
 11102004 4206624626.--ןתו 0061 (סחסמותהממת). 11ס088128 3 ס8ק. 1 ?גווגטאט. (28קא/8)-

 ,1(וצעוזססחוחאג". (1930) 24 ס. 20.000 חק: 6 א 06/62.: אצע- םותסמסתטס8/.
 1/1/02026 42684624.-- !ןססװח. (ס0חסמותגממה) 116028128 3 ס8ק. 2. ?גוווט  (א2קא8)-

 ,ואטזויססחוחאג". (1930). 32 ס. 20:000 חק. 7 א. 606א7.: 21 8288. :

 11102026 42684626.-- אסאסתו {ןסקגאהגה 3 6802. 1 3 61811610 חקט 11!סהסא 260468-
 ןיק. תועאגתתסות. (22ק818) ,26קנא 802-80 5אק2ו8װ 1929 204 ס. 3000 חקי 1 קצס. 25 אסח-

 (06אװח.: 21 28. 5 : :
 11100:6 4:60406ע6.---ע1עצא1 עקווזסגע 216/2צ0ע-/16װ2סתה. ((0חס116228121.)81228 8.21-
 38 קסע 11 24 (0עחס8װט8- (02608) ,אץװטזעקא / דקץת"- 1929. 04 ס. 3.000 חק- 40 א

 (8-88 680. ם11סטא161111818) .
 1/11020/6 4264.6עװ.--- 4681 4066 -- 4 00400124: 11107804080 2. ||ץאאסקג: (282קא8)-
 , אק81מסטאוו// קססעזװעא". 1930. 126 ס. 20:000 חק. 20 א. (2610682 6-42 808080/0 תעסטעסא-

 0184 אט 304-30/)
 - 1110020: 4260846ע6.--- תֹה םסקשנג קסאגה (18 18ו0) 8002 סחסמועגהאאע. 34 264.
 20 66תטתאוג82. 3 26002008010 11. 11ץ014082. {/סקסאה 3 687. 8. 2/וומ2. (22קא18). ,,5 א/781-

 .סט811// טס6114עא". 1928. אש1/ 172 6. 3.160 חק- 1 קץ. 25 א
 111020סע6 4:16486נ6.---רוםמסאץ. ((0008128װ8) (א2קא/מ) ,א אק2/טספאווו) ?06/דעא* (1930)
 14 ס. 20:000 חק- 3 8 יי א
 020:6//1 4268866./. -- ן1ואסטט. (00081228װ2. 116װסאה 3 ס8ק. אסטת. (22קא18) ,168000-

 .סזחוחאג". (1929). 24 ס. 15.000 חק. 9 א. :
 10/002006 ,41684624.---ןןוסג8 תוססחפ. ((סחסמותהטאה) 11ס7סאתגמ 3 ס8ק/ =. ?גהאעט

 א8קאומ. ,1(וזסססתותאג"..1930. 62 ס. 20.000 חק. 12 א
 0240006//1 4246846ע/.-- 1100228 )008322888(  116 /סא2גמ 3 682. 2 ?גוועט. (202קאופ).

 .,1611000012144". (1930) 24 6. 20:000 תקי- 6 א.
 1/1020ע0 ,42604626.---1100818. (1112 או ותסא 20 האסקעאט 2) סװסמוגגאאה. 1160681-
 ר 8. 2ד26880א } 3. 111262וװא68װ9 (16ע18, 023. ,1100261200ט42 תקהמתה") (1928) 48 6

 40.000 חק . י
 1110210:6 41645626.---11ס1סזו. (00אגט). 11606א8 22 3 68ק. אסםוז 1 601110142 178 21011061188-

 םסזץװ. 014194 160210148 ."68/80,  )16008(  (1928) 188 6. 2600 חק 1 ק- 20 א
 ןוץסנס8ו/וז  (ט-א8 80608114801 2116081ץקנו)-

 11/02006 4264:626.-- 61646081 ת'תזמ ךעסהט. ((1160.)0008122844סא1גה 3 680. 0. 6:104-
 א18088000. 22ק28/8-- !עוט- ,!אטעזססחואאג"-. 1930 88 0. 5000 תק. 39 א. 0681: צצע-

 1. תןססאההפסמ. (0-884 תהא 80וא).
 11/020ע6 421644624.-- 62080 חס 0208/ (60008ותגהמה) 116068228 21 2086860 ט8/01-
 (אגקאומ) ,עאק2140880/ ןס0118א". (1930) 392 ס. 19:000 חק. 5 א. (2610688 6:4 0

 תווסטאס0182 .אַל 339).
 1110240:6 4006040626---}. 10 6עסצטת. 1| 616003  ווגחאץ. ((0ת08122װ2). 116068788 3 68/-
 2 םג/עעט. (28קאומ) ,16טװתססתועאג"-. 1930 24 ס 20.000 חק 6 א 0681: צָצִק 8. 8620-

 ת/01801111 . :
 11/010 26 4268246/.-- ןסע 822602801 (6008122868) 110008 728 3 682 2. ?2/ 6.

 ,1אעתססחומאג". (1930) 32 ס. 20.000 חק. 7 א
 02620//1 4.168צסג.--- ןטעטגתטהזפ סתסנעינסוצעזא 11112718. ((0ח0812288). 1160681221 3 682-
 (אהקאומ) ,א8ק290ט8,2 קס8//6װא". (1928) 76 0. 7.160 תק. 19 א. (2601684ג 6144 0

 תעוסמאז60182 אֵל 134--136)-
 111020 26 42604626.--/ תואגמה. (0ת08122842) י-סקסאנגמ 3 6826 2. 2ג/נעוח. א2/2א818.

 ,143ע00ח1חא8" .(1930). 16 ס. 20.000 חק. 4 א -
 111020/6 49260424026. -- 1116146681 100015. ((תסמוהגטמפ) !1סקסאהגמ 3 682. 2. ?ג//ע. =

 (א8קא/מ. ,!אטזוחססחוהאג") (1930) 16 ס. 20.000 חק. 4 8

 .סעבאגסיוא עשיסורסַײװ -

 11101026 4268424626.--אתסתטמוא 2101982 3 הצק. עסּפפו תסקגאה 3. םההצהה. 216808. 8627.
 .תבגקנא. 802-88. 1930. 146 0180. 7.000 383. 40 א. (8162101388 1וזאסעפוא2).

 22: יטישי רייד ד יז ומ
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 סטיל הב א
 טַײז =

 65- 1 טעג . עיצװילָאװער רעד ךָאנ דנאלסורסַײװ ןיא עֶיזעָאּפ עשידִיי יד -- יקסנאטרָא ;ב

 02 7 : : : : : .  עִיועאּפ סקיראכ ןופ עיצילָאװע רעד וצ .-- וװָארּבאי .

 95-- 5 : : : ' ִ . .ןרענידָאג אב ץנעגילעטניא ןופ םעלבָארּפ יד -- עב .כ

 124-- 7 : : : לי ע רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ רעגאשז ןוא ליטס ןגעװ -- וװָאניסונ .י

 108++1385 : : : : . פאש סדלעפנעסקא ןופ סוהעמ ןלאָיצָאס ןגעוו --- קירע סקאמ

 טס-171 : . : : : : . עִוּפארגָאְיב סדלעפנעסקא לטיּפאק א -- קינימיר ,י

 056 שי 1 : : . 1842--1840 רָאי ןופ ןטנעמוקָאד עירעס יד

 .198-1 : : : : : "לגנִיי ןשילוּפ , םענופ עטכישעג דעד וצ -- קינימיר . ֹל

 910-9 ./ ('קצעניל .י .י א עיֿפארגָאַיב יד) רעטָאפ ןַײמ ןגעוו ןעגנונעכייצראפ -- גרעּבנעדיײרג .מ

 - 0448 1 שש : : { רענוװָאק ירוא-םָארװא -- ןײטשנָארּב .י

 258--245 : : : 1 ר א ןופ ןעגנוטעבארעביא-קלָאפ ןגעוו' -- יקצידוקס .ז

 984-7 ֶ : : : , ריל-גיוו רעשידִיי רעד ןופ עיצוִילָאװע עלאָיצָאס -- ןישורּבָאד .י

 עיפארגָאילביּב

 / 204 5 : : : : : י / ןעלכייא ןגעוו .ןלאירעטאמ עַײנ -- קירע סקאמ

 וי קי יש ,.ע . .;,ג6 ןיש .ו) .ןעלקאכאס עשיטירק-שירארעטיל ---:ןייטשנָארּב;.?

 : ויכרא רעזדנוא ןופ

 40 עלי : : : 1 : : : : . ווירב סמירָאפס רעכיומ עלעדנעמ

 2 : : 1 1 עשורעי רעשירארעטיל סרעבָאלטָאג ןופ

 91- 9 : . : : : : . רעצעזרעּביא ןַײז ןוא םעכיילא םעלָאש -- קירע .מ
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 : א
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 'פ. 2/שגמסאז -- ץקּכסאגה תסּכּבֹוװ } 861גקעץס1 08סמחה ןק380תוסוגעג} . : : 1-- 5

 ז. 460סצ -- 20 3802:041 ת0331/ 420044 3 --67 1 : : : ; : . 

 א. תגעטסמ -- 1100676װ2 11113:1161111ט11 } 1 22214602 . ' : : : : 85-- 5

 | םעסוװס} -- 26 סדתו 1 ;אגהקו חקסת6140082// 1118081ץמז . : . .. 97--124

 תוגאס כקמוא -- 86 ססטטוהתממ8/) סע1:80ע11/ 1מ0קינ2ס8ע1 8098 : . 169+-125 
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 עימעדאקא- טפאשנסיוו רעשיסורסַײװ ר ןופ רָאטקעסדי

 :סעבאגסיוא עטצעל

 : .1930 ,קסנימ ,ןטַײז 154 .ןלאירעטאמ עשיטסיטסיטאטס ,רֵססֹוו ןיא ר 4

 .פבס קסנימ .ז 5 .לאטיּפאקיץנאניפ ןופ טסניד ןיא םינַאבאר יד 2
 ..1930 קסנימ ..ז 401 .עשימָאנָאקע-לאָיצָאס ןנא עשירָאטסיה לײטּפָא :4 דנאב "טפירשטַײצ , 3

 :טלאהניא

 .ט רָא װר ָאפ

 רעד ןופ רעקיטערָאעט רעשיטסיװעשלָאב א יװ ,ןילאטס ד- ןייטשנאמיד .ש

 .עגארפ רעלאנָאיצאנ

 א ןיא רעטעברא ערעייז ןֹוא סעכָאלעמלאב עשידִיי יד -- סיסָאס .י .פָארּפ

 .ןלױּפ ןוא דנאלסורסַײװ

 רעד ןיא דנאלסורסַײװ ןיא גנורעקלעֿפאב עשידִיי יד -- וװַארדנאסקעלא .ה

 : : .ןלױּפ ןופ ןעגנולייטעצ יד ןופ טַײצ רעד

 .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא רעגייטשנבעל רעשידִיי רעד -- קָאטשמַאלָאה )

 .לָאהָאק ןוא סעצוואשזרעיד - ןוָארדנאסקעלא .ה
 .ענישטורקער ןוא ןְלוש עשידִיי ענָאזאק - .א ,ה

 .ןרָאי רע-80 יד ןיא עטלעטשעגנָא-לדנאה רעקסנימ יד ןופ עגאל יד .שט

 .רָא 1893 ןיא רעטעברא-ןאבגזַײא רעקסניּפ יד ןופ קַײרטש א - ישט

 "יא גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןופ 'רָאבזארק רעד - שטיװעשָאדָאה .ק
 .בוג רעקסבעטיוו

 ! .ּרָאי 1926 ןופ גנולייצ רעשיפארגָאמעד רעד ןֹופ ןעלקאכאס עקינייא -- ןיקייפ אֵי

 ןקלָאפ יד טיול קסנימ ןיא גנורעקלעפאב עשידִיי יד -- וװָארדנאסקעלא .ה
 .1926 ןוא 7 ןופ א

 .רססוו ןיא ןטריװלָאק עשידִיי יד ןופ עגאל רעד ןגעוו ןלאירעטַאמ -- ןאמטוג .א

 ןשיװצ גנוגעוואב רעשיטסילאָיצָאס רעד ןופ רעטקאראכ רעד - יקסרוגא .כ .ש

 -ניו .מ .ּפ .א .ד .ס .ר רעד ןופ גנּוײטשטנא רעד זיב רעטעברא עשידִייי יד
 ,םזינָא;נוי-דערט ןופ זייבפעלא רעד ןוא ?רוא יהי, ןרושָארב סיקסוועשט
 .שידִיי ףא רושָארב עשיטסיװעשלָאב עטשרע יד

 ,טוטיטסגיא .שנסיוו .דָיי ןופ "טפאשנסיוו , עשירָאטסיה יד - סיסָאס .י .ּפָארּפ

 . ןופ ?ןעגנושרָאפ, עשיעסיטאטס ןוא עשימָאנָאקע יד -- וװָארדנאסקעלא ,ה
 .טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידִיי םעד

 .ענַײרקוא ןיא ןדִיי -- רָאטנאק .י -- ןייטשּבור .ּב

 .ז 150 .1930 קסנימ ,טפאשנסיוו ןַײז ןוא םזישידִיי רעטריזישאפ ;4

 ְ :טלאהניא
 1 , .טרָאװר ָאפ
 8 + .+.םזישידִיי רעטריזישאפ - - יקסנירּבַאלַאװ .א

 ,טוטיטסניא .שנסיו .דָיי ןופ ?טפאשנסיוו, עשירָאטסִיה יד - סיסָאס .י .ּפָארּפ

 םעד ןּופ ײןעגנושרָאפ , עשיטסיטאטס ןוא עשימָאנָאקע יד - ןװָארדנאסקעלא .ה

 .טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידִיי

 -רעסיוא ןוא א ריא ,עכולעמ עשידִיי עַײנ יד - ווַארדנאסקעלא .ה

 7 .ק קיטילָאּפ א

 : .רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע רעד ןגעוו ?ווירב לטניב א, -- קירע סקאמ

 = שי .רעגינ "רעשימעדאקא, רעד - ץענוד .כ

 | .יובלָאק רעשיטסישידִיי א -- ןינייש .ג
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